
Gwiazda na festiwalu 
POUTECHNIKA. Opole ma swoja. AlejQ Gwiazd Polskiej Piosenki, a Instytut Fizjoterapii 
ma aleje. gwiazd fizjoterapii. Do tego grona dotqczyt prof. Tadeusz Skolimowski. 

Prof. Tadeusz Skolimowski ma swoja. gwiazd?, jak artysci wyst?pu-
ja_cy na opolskich festiwalach. Z rytu stoja.: prof. Marek Tukiendorf, 
rektor uczelni, i prowadza_cy gal? muzyk Pawef Kukiz. 

T ytul Gwiazdy Fizjoterapii 
przyznano po raz drugi 
w czasie Opolskiego Fe

stiwalu Fizjoterapii, ktory od-
bywal si? w sobot? na Pol i -
technice Opolskiej. Gwiazda 
trafila do prof. Tadeusza Sko-
limowskiego z Akademii Wy-
chowania Fizycznego we 
Wroclawiu. 

• Prof esor Skolimowski to przy-
ktad elegancji absolutnej: od ubio-
ru, poprzez sposob zachowa-
nia do formy przekazywania 
wiedzy. Wi?kszosc wybitnych 
profesorow, ktorzy zaszczycili 
nas podczas festiwalu swoja^ 
obecnosci^, to jego uczniowie. 
Ja takze. Takich ludzi jak prof. 
Skolimowski coraz bardziej 
w medycynie brakuje. To oso-
ba, ktora powinna bye autory-
tetem dla mlodych ludzi - mo
wi prof. Jan Szczegielniak, prze-
wodniczacy komitetu nauko-
wego festiwalu. 

Pomysl nadawania tytulu 
„Gwiazdy Fizjoterapii" za-
czerpni?ty zostal z... muzyki. 

- Opole to przeciez stolica 
polskiej piosenki, sa. tu gwiaz
dy d la wybitnych artystow, 
wi?c i my postanowil ismy 

przyznawac gwiazdy dla wy
bitnych medykow - mowi prof. 
Szczegielniak. 

Gala byla kulminacyjnym 
punktem festiwalu fizjotera
p i i , ale nie jedynym. Tego-
roczna edycja imprezy skla-
dala si? z trzech cz?sci: z sesji 
naukowych z wystajrieniami 

prelegentow, konkursu wiedzy 
na temat fizjoterapii oraz war-
sztatow wiedzy praktycznej, 
ktorych tematem byly, m.in. 
techniki terapii tkanek mi?k-
kich czy terapia skolioz. 

- Absolutn^ nowoscia. byly 
zaj?cia z fizjoterapii zwierzat. 
Okazalo si?, ze te same me-

tody, ktore stosuje si? u ludzi, 
mozna zastosowac u zwierzat 
- mowi prof. Szczegielniak. 

W warsztatach wzi?lo 
udzial okolo 100 studentow, 
ktorzy bezplatnie mogli pod-
niesc swoje kwalifikacje pod
czas kursow, ktore zazwyczaj 
kosztuj^ po kilkaset zkrtych. 

Wyroznienie podczas sesji nau-
kowej otrzymata grupa: Barbara 
St?pniak, Elzbieta Kubala, Ar-
tur Perz, Agnieszka Cichosz, Ag-
nieszka Fus, Piotr Skomro, Da-
nuta Lietz-Kijak z Pomorskie-
go Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie za prac? „Fizy-
koterapeutyczny bodziec swiet-
lny a temperatura skory twa-
rzy i szyi w miejscu aplikacji". 

Nagrody w konkursie wie
dzy o fizjoterapii wsrod stu
dentow I stopnia otrzymali: 
Beata Czarnecka, M i c h a l 
Skupinski i Bartlomiej M a -
tusiak, w kategorii magistrow: 
Karolina Mojza, Ilona Glinka 
i Kinga Ploch, a kategorii ab-
solwentow: Wojciech Sikora, 
Aleksandra Sedlaczek i Alek-
sandra Krok. 
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