
E D U K A C J A W  D O B I E  P A N D E M I I

Wyborczy 
maraton
w polskich 
uczelniach

M
A

T
U

R
A

 S
T

U
D

IA
 Ś

W
IA

T

MIESIĘCZNIK EDUKACYJNY
NR 3 (186) 

MARZEC 2020
INDEKS 336149

CE NA 9.90 zł (w tym VAT 8%)

perspektywy.pl

G E N I U S   U N I V E R S I T A T I S  2 0 2 0

Gwiazda Badań
prof. Grzegorz 
Mazurek
Akademia Leona
Koźmińskiego

okladka luty 2020_  16.03.2020  13:53  Strona 1



II okladka  1 strona ASSECCO_  16.03.2020  13:50  Strona 1



II okladka  1 strona ASSECCO_  16.03.2020  13:50  Strona 2



2

TE
CH

AG
AI

N
ST

CO
RO

N
AV

IR
US EDUKACJA

w dobiePANDEMII
Naj pierw na pol skich uczel niach wstrzy ma no wy -
mia nę mię dzy na ro do wą z wy bra ny mi kra ja mi
świa ta (m.in. Chi ny czy Ko rea Po łu dnio wa). Póź -
niej anu lo wa no wszyst kie wy jaz dy za gra nicz ne,
od wo ła no dni otwar te i wszel kie więk sze wy da -
rze nia (w tym kon fe ren cje i sym po zja na uko we)
za pla no wa ne w mar cu i kwiet niu na uczel niach.
Da lej po szło już la wi no wo: od wo ła nie wy kła dów,
od wo ła nie wszyst kich za jęć dy dak tycz nych, za -
mknię cie szkół, przed szko li i żłob ków, tak że tych
nie pu blicz nych… 

Wi rus SARS-CoV-2 spu sto szył szkol ne
i uczel nia ne ko ry ta rze w Pol sce, po dob nie jak
wcze śniej zro bił to w 19 kra jach na ca łym świe cie
(da ne UNESCO z po cząt ku mar ca br.). Sy tu ację
naj le piej ob ra zu ją na stę pu ją ce da ne:
9 mar ca UNESCO po in for mo wa ło, że na świe -
cie 290 mi lio nów dzie ci i mło dych lu dzi na ca łej
ku li ziem skiej po zo sta je w do mach w związ ku
z za my ka niem szkół i uczel ni; 11 mar ca ta licz ba
uro sła już do…

363 mi lio nów osób (w tym 57,8 mln
stu den tów).

WIRUS – niewielka cząstka zakaźna infekująca wszystkie formy życia      PA
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25 mln zł
Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go prze ka za ło na po cząt ku mar ca
Ma ło pol skie mu Cen trum Bio tech no lo gii
UJ na ba da nia nad opra co wa niem szyb -
kie go te stu dia gno stycz ne go w kie run ku
CoV-12 

SARS-Cov-2
dokładna nazwa koronawirusa, który
wywołuje chorobę COVID-19 

Grudzień 2019
wte dy roz po czę ła się w Chi nach 
epi de mia COVID-19 

12 marca 2020
przypadki zakażenia wirusem CoV-12
stwierdzono w 120 krajach świata 

11 marca 2020
dy rek tor ge ne ral ny Świa to wej Or ga ni za cji
Zdro wia Te dros Ad ha nom Ghe brey esus
okre ślił roz wój cho ro by COVID-19 ja ko
„pan de mię” 

dzień, w któ rym zo sta ły od wo ła ne 
za ję cia dy dak tycz ne na pol skich 
uczel niach, w szko łach i przed szko lach 

12 marca 2020

<

4 marca 2020
zdiagnozowano pierwszy przypadek
zakażenia koronawirusem w Polsce 

ycia      PANDEMIA – rozprzestrzenianie się zakaźnej choroby na całym świecie  WHO – Światowa Organizacja Zdrowia działająca w ramach ONZ
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Na początku marca UNESCO opublikowało
listę rekomendowanych przez organizację
profesjonalnych platform e-learningowych,
które pomogą szkołom realizować zdalne
nauczanie.. Znaj dzie my wśród nich m. in.: Glo -
bal Di gi tal Li bra ry (plat for ma z książ ka mi
w 43 róż nych ję zy kach, m.in. po an giel sku,

fran cu sku, hisz pań sku), edX (plat for ma
z wol nym do stę pem do kur sów on li ne z róż -
nych dzie dzin – hu ma ni stycz nych, in for ma ty ka
i na uki tech nicz ne, eko no mia i za rzą dza -
nie – w ję zy ku an giel skim), classDojo (plat -
for ma, na któ rej moż na two rzyć wir tu al ne
kla sy i zdal nie współ pra co wać z ucznia mi i ro -
dzi ca mi), KhanAcademy (por tal z dar mo wy -
mi lek cja mi z róż nych przed mio tów, na róż -
nym po zio mie), Le zio ni sul So fa (plat for ma
w ję zy ku wło skim z lek cja mi po gru po wa ny mi

4

EDU KA CJA NA ŚWIE CIE STA NĘ ŁA W OB LI CZU „BEZ PRE CE DEN SO WE GO KRY ZY SU”, JAK PO WIE DZIA -
ŁA STE FA NIA GIAN NI NI, WI CE DY REK TOR UNESCO, W CZA SIE WI DE OKON FE REN CJI ZOR GA NI ZO WA -
NEJ 10 MAR CA. KO RO NA WI RUS, KTÓ RY DE WA STU JE ZDRO WIE I ŻY CIE MI LIO NÓW LU DZI NA CA ŁYM
ŚWIE CIE, NIE MU SI JED NAK DE WA STO WAĆ ŚWIA TA EDU KA CJI. BYĆ MO ŻE OBEC NA EPI DE MIA
TO DO BRY CZAS, BY PRZE WAR TO ŚCIO WAĆ NA SZE SPOJ RZE NIE NA ME TO DY I NA RZĘ DZIA KSZTAŁ -
CE NIA I ZA CZĄĆ W TYM KON TEK ŚCIE ŚMIE LEJ EKS PLO RO WAĆ WIR TU AL NĄ PRZE STRZEŃ?
O TYM, ŻE EDU KA CJA MO ŻE SIĘ DZIAĆ ON LI NE, NAJ LE PIEJ ŚWIAD CZĄ JUŻ IST NIE JĄ CE ROZ WIĄ ZA -
NIA. ZA CHĘ CA MY DO OSWO JE NIA SIĘ Z NI MI – NIE TYL KO W CZA SACH KO RO NA ZA RA ZY.

w czasach koronazarazy!
ONLINE

BĄDŹ

we dług grup wie ko wych – od 3 do 14+ lat),
Se esaw (wir tu al na plat for ma do two rze nia
pro jek tów i ich oce ny, do stęp na w 55 ję zy -
kach, do wy ko rzy sta nia tak że przez stu den -
tów), Ubon go (wie lo na rzę dzio wa plat for ma
dla uczniów, wy ko rzy stu ją ca róż ne środ ki
prze ka zu do edu ka cji).

Przy ko rzy sta niu z na rzę dzi in ter ne to -
wych eks per ci UNESCO za le ca ją m.in.:
• Do bie ra nie na rzę dzi do kom pe ten cji cy fro -

wych da nej kla sy.




KO

RO
N

AW
IR

U
SY

–
dr

ob
no

us
tro

je 
(R

N
A-

w
iru

sy
), 

kt
ór

e 
w

yw
oł

ują
 in

fe
kc

je 
uk

ład
u 

od
de

ch
ow

eg
o 

i p
ok

ar
m

ow
eg

o 
u 

lud
zi 

i z
w

ier
zą

t 
O

KR
ES

 W
YL

ĘG
AN

IA
 S

IĘ
 W

IR
U

SA
–

pr
ze

cię
tn

ie 
dw

a t
yg

od
nie

<

25 Techagainstcoronavirus_0405 kwalifikacje  16.03.2020  12:22  Strona 4



• Dba łość o to, by nikt nie zo stał wy klu czo ny
z na ucza nia on li ne (np. przez brak od po -
wied nie go sprzę tu).

• Dba łość o ochro nę da nych oso bo wych.
• Do sto so wa nie pro gra mu na ucza nia do wy -

jąt ko wej sy tu acji (np. re zy gna cja z czę ści
ma te ria łu, z któ rą ucznio wie mo gą nie po -
ra dzić so bie bez bez po śred nie go kon tak tu
z na uczy cie lem).

• Uni ka nie ko rzy sta nia ze zbyt wie lu apli ka -
cji/na rzę dzi.

• Usta le nie za sad edu ka cji on li ne (np. go dzi -
ny lek cji, za sa dy od ra bia nia prac do mo -
wych itp.).

• Do sto so wa nie cza su trwa -
nia za jęć on li ne do moż li -
wo ści uczniów.

• Two rze nie wir tu al nych
spo łecz no ści (gru py dys ku -
syj ne, fo ra itp.), dzię ki któ -
rym moż li we bę dzie pod -
trzy ma nie kon tak tu,
dzie le nie się emo cja mi itp.

WIR TU AL NA SZKO ŁA 
Le onium, czy li Li ceum

Ogól no kształ cą ce im. Bi -
sku pa Le ona We tmań skie go w Sierp cu,
jest jed ną z tych szkół, któ re na tych miast
po ogło sze niu przez mi ni stra edu ka cji na ro -
do wej Da riu sza Piont kow skie go de cy zji o za -
mknię ciu szkół od 12 mar ca uru cho mi ło
w apli ka cji Di scord na ucza nie on li ne. Jesz -
cze 11 mar ca szko ła ogło si ła tę de cy zję m.in.
na swo jej stro nie na Fa ce bo oku, a wszel kie
in for ma cje na te mat za sad kształ ce nia przez
in ter net zo sta ły prze ka za ne ro dzi com i mło -
dzie ży przez dzien nik elek tro nicz ny.

Część szkół od 12 mar ca prze ka zu je
uczniom i ich ro dzi com in for ma cje o za da wa -
nym do sa mo dziel nej na uki ma te ria le za po -
mo cą dzien ni ków elektronicznych (np. jedna
z polonistek zadała uczniom prowadzenie
dziennika z czasów epidemii). Li brus za chę ca
szko ły do ko rzy sta nia z pro gra mu Sy ner gia
umoż li wia ją ce go ko mu ni ka cję z ucznia mi.

In ne roz wią za nie pro po nu je fir ma Le ar ne -
tic, któ ra udo stęp nia szko łom bez płat ną plat -
for mę www.dzwo nek.pl. Dzię ki te mu na -
rzę dziu moż li we jest za rzą dza nie szko ła mi,
kla sa mi oraz zle ca nie za dań i prze sy ła nie wła -

snych ma te ria łów w for mie prac do mo wych
i te stów, a tak że otrzy my wa nie przez na uczy -
cie la szcze gó ło wych ra por tów po zwa la ją cych
ewa lu ować stan wie dzy i po stę py uczniów.

POL SCY NA UCZY CIE LE ON LI NE
Do sko na łym na rzę dziem edu ka cyj nym

na czas kry zy su mo że być YouTu be i ka na ły
pro wa dzo ne w nim cho ciaż by przez pol skich
bel frów i po pu la ry za to rów na uki. Przy kła dy:
Che micz ny Chi chot, Hi sto ria na Szyb ko, Ma -
te maks, Uwa ga! Na uko wy beł kot (au tor ka -
na łu zo stał wy róż nio ny na gro dą Po pu la ry za -
tor Na uki 2019) czy Mó wiąc Ina czej.

In ne fil mo we za so by edu ka cyj ne zna leźć
moż na na stro nie pi sta cja. tv. Po moc ny w na -
uce oka zu je się też Fa ce bo ok – na uczy cie le
mo gą np. sko rzy stać z in spi ra cji in nych uczą -
cych, je śli za pi szą się do gru py Di gi tal ni i kre -
atyw ni – na uczy cie le z pa sją. 

PRO MO CJE NA CZAS KRY ZY SU
Sze reg firm po ma ga szko łom i uczel niom

w za cho wa niu cią gło ści na ucza nia. Na przy -
kład Mi cro soft udo stęp nia za dar mo pół -
rocz ną li cen cję na pa kiet Of fi ce 365 w wer sji
E1 (zna leźć tu moż na m.in. na rzę dzia do pra -
cy zdal nej, or ga ni za cji spo tkań on li ne i współ -
pra cy na pli kach w sie ci). In ny przy kład to
Ka ho ot, któ ry udo stęp nia wer sję pro na rzę -
dzia do two rze nia qu izów. Ko lej ny to Avaya,
któ ra bez płat nie udo stęp ni do koń ca sierp nia
szko łom i in sty tu cjom edu ka cyj nym ze staw
na rzę dzi do pro wa dze nia spo tkań i współ pra -
cy on li ne (wy mia na pli ków, te le kon fe ren cje
do 200 osób).

Opr. MT

https://fr.une sco.org/no de/320226
Spis (ak tu ali zo wa ny) na rzę dzi, z któ rych 

moż na sko rzy stać w pro wa dze niu edu ka cji
na od le głość, zna leźć moż na tak że na stro nie:

https://te cha ga in st co ro na vi rus.com

WIĘ CEJ:
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Puste aule, puste klasy, puste półki w wielu
sklepach. Jesteśmy w kwarantannie – wszyscy. Nie
wiemy, jak długo potrwa, więc nie warto marnować

tego czasu. Bo – przepraszam za banalność tego
stwierdzenia – życie nie znosi próżni i każde
wydarzenie może być impulsem zarówno do

niegodziwości – vide próby sprzedawania
fałszywych leków na koronawirusa za bajońskie

kwoty – jak i motorem postępu. W naszej obecnej
sytuacji postępem będzie znalezienie sposobów

przekazywania wiedzy i umiejętności na odległość,
a jest tu wiele do zrobienia, zwłaszcza w Polsce.

Dlatego wierzę, pandemię także uda się przekuć w
coś dobrego, pożytecznego  - coś, z czego będziemy

korzystać w kolejnych latach. Wierzę też, że
wyjdziemy z tej próby mądrzejsi i bardziej wrażliwi

na innych. Czy jestem naiwna?
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Na ma tu rzy stów cze ka ły uczel nie z ca łe go
kra ju i za gra ni cy, na ósmo kla si stów – war -
szaw skie li cea, któ re już nie dłu go roz pocz ną
re kru ta cję na ko lej ny rok szkol ny. W przy go -
to wa niach do eg za mi nu ósmo kla si sty i ma tu ry
po ma ga li go ściom Sa lo nu eks per ci Okrę go wej
Ko mi sji Eg za mi na cyj nej w War sza wie, któ rzy
przed sta wi li spe cjal ne pre zen ta cje na te mat

wy ma gań i pro ce dur eg za mi na cyj nych.
Pierw szy dzień Sa lo nu upły nął pod zna kiem

wi zyt grup uczniów ze szkól pod sta wo wych
i śred nich, na to miast dru gi by ła dniem ro dzin -
nym. Du żym po wo dze niem cie szy ły się spo -
tka nia na te mat pla no wa nia ka rie ry i re kru ta cji
do szkół śred nich, a punkt do rad czy prze ży -
wał praw dzi we ob lę że nie od ra na do za -
mknię cia Sa lo nu. Na sto isku Per spek tyw roz -
da li śmy kil ka ty się cy „In for ma to ra dla
Ósmo kla si stów” 2020.

WSZYSTKO O EDUKACJI,
edukacja dla wszystkich

8

W WARSZAWSKIM PAŁACU KULTURY I NAUKI PRZEZ DWA DNI (6-7 MARCA)
„RZĄDZIŁY” EDUKACJA I SZKOLNICTWO WYŻSZE. TYSIĄCE ÓSMOKLASISTÓW

I MATURZYSTÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WZIĘŁY UDZIAŁ
W ORGANIZOWANYM TRADYCYJNIE W MARCU MIĘDZYNARODOWYM 

SALONIE EDUKACYJNYM PERSPEKTYWY.
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W szko le zda je się ma tu rę nie ja ko
z teo rii, a po za szko łą z prak ty -
ki – z włą cza nia się w spra wy, któ -
re ma ją istot ne zna cze nie dla nas
wszyst kich. Jed ni ro bią to z więk -
szą, in ni z mniej szą pa sją. Wszy scy
jed nak udo wad nia ją, że po za na -
uką też jest ży cie. Mo że na wet cie -
kaw sze i bar dziej wcią ga ją ce niż
Ko cha now ski, Mic kie wicz, Prus,
Że rom ski czy Wi sła wa Szym bor -
ska. Burz li wa te raź niej szość, w ja -
kiej przy szło nam żyć, fa scy nu je
nie raz bar dziej niż prze szłość.

Lek tu ry oży wio ne pa sją
Je śli wie rzy się w coś głę bo ko,

nic nie jest w sta nie czło wie ka po -
wstrzy mać przed opo wia da niem
o tym in nym. Ak tyw ność, głę bo kie
za an ga żo wa nie, a wresz cie pa sja
roz wią zu ją ję zyk. A gdy trze ba coś
na pi sać, znacz nie ła twiej pi sze się
o spra wach, któ re fa scy nu ją. Pu sty
w środ ku mo że być omsza ły sta -
rzec, ale ni gdy mło da oso ba. Jak
po wie dział wieszcz, sto lat nie wy -
zię bi ognia, któ ry pło nie w ser cach
mło dzie ży, naj lep szej czę ści na sze go
na ro du (Dzia dy drez deń skie, sce -
na Sa lo nu war szaw skie go). Nie wie -
le się pod tym wzglę dem zmie ni ło
od cza su ro man ty zmu. A za tem
jest w doj rze wa ją cym po ko le niu
za pał, choć nie ko niecz nie do na uki
w ro zu mie niu szkol nym.

Nie ma nic złe go w ujaw nia niu
in nym swo ich za in te re so wań,
w przed sta wia niu te go eg za mi na -

to rom. To wręcz pod sta wa by cia
au ten tycz nym. Nie wol no kryć
praw dy o so bie. Wpraw dzie eg za -
min wy ma ga, aby trzy mać się za -
da ne go te ma tu, ale prze cież opo -
wia da nie o swo jej pa sji nie mu si
ozna czać od bie ga nia od te ma tu.
Moż na prze cież spoj rzeć na za da -
ny pro blem przez pry zmat wła -
snych fa scy na cji al bo też obie rze -
czy – za da nie eg za mi na cyj ne oraz
pa sję – umie jęt nie po łą czyć.

Nie ma sen su się przed tym bro -
nić. Ukry wa nie wła snych za in te re -
so wań pro wa dzi do te go, że w wy -
pra co wa niu wie je nu dą. Nie da się
też mą drze mó wić o czymś, co nas
kom plet nie nie in te re su je. Brak
oso bi ste go za an ga żo wa nia w te mat
dzia ła jak pod cię cie skrzy deł. Cóż
mo że ma tu rzy sta po wie dzieć
na za da ny te mat, gdy ani go on zię -
bi, ani grze je? Zu peł nie ina czej
brzmi wy po wiedź na sto lat ka, gdy
roz pa la ją oso bi ste włą cze nie się
w pro blem, wła sny punkt wi dze nia
i współ cze sna per spek ty wa in ter -
pre ta cji. Nie raz odro bi na pa sji wy -
star czy, aby zdmuch nąć kurz ze
sta rych lek tur i przed sta wić je ja ko
bar dzo ak tu al ne.

Nie cho dzi jed nak o to, aby wy -
po wiedź ma tu ral na w ca ło ści by ła
po świę co na pa sji. Zresz tą oka zja,
aby wy ra zić tyl ko sie bie, rzad ko
się tra fia. Te mat wy pra co wa nia
mu siał by za wie rać po le ce nie: Na -
pisz au to bio gra fię al bo Omów pro -
blem, od wo łu jąc się wy łącz nie
do wła snych do świad czeń. Zwy kle
jed nak cho dzi o to, aby umie jęt nie
do pra wić wy wód oso bi stym spoj -
rze niem na za gad nie nie oraz oży -
wić sta re przy kła dy li te rac kie od -
nie sie nia mi do te raź niej szo ści.

dzie je się w kra ju i na świe cie, nie
po tra fi być obo jęt ny. Ko niecz ność
przy go to wa nia się do naj waż niej -
sze go eg za mi nu w ży ciu to nie jest
po wód, aby żyć z klap ka mi
na oczach czy uda wać, że pro ble -
my mie li tyl ko bo ha te ro wie li te ra -
tu ry, a my żad nych.

Wie lu mło dych lu dzi wła śnie
w ostat niej kla sie li ceum czy tech -
ni kum an ga żu je się w dzia ła nia,
któ re po zor nie nie ma ją nic wspól -
ne go z eg za mi nem doj rza ło ści.
Jed nak gdy spoj rzy się na tę ak tyw -
ność z otwar tym umy słem, wte dy
moż na do strzec, jak wie le je łą czy.

Plu skwa mi le nij na, glo bal ny ter -
ro ryzm, #MeToo, boj kot Po lań -
skie go w łódz kiej fil mów ce, ko bie -
ta pre zy den tem Pol ski, Bre xit,
Me gxit, Po le xit, roz pad Unii Eu ro -
pej skiej, tę czo wy pią tek dniem
wol nym od pra cy, do chód gwa ran -
to wa ny no wą obiet ni cą wy bor czą?

Na gro da No bla dla Ol gi To kar -
czuk, An drzej Sap kow ski
trium fu je w Hol ly wo od, Je rzy
Owsiak two rzy wła sną par tię i zo -
sta je pre mie rem? WOŚP bi je ko -
lej ny re kord w zbiór ce pie nię dzy?
Wy na le zio no sku tecz ny lek na ra -
ka, wy ko na no pierw szy uda ny
prze szczep mó zgu, au to no micz ny
bo lid do pusz czo ny do wy ści gów
For mu ły 1? Co jesz cze mo że się
wy da rzyć? Czło wiek nie jest z ka -
mie nia, gdy więc coś waż ne go

MATURA 

W CIEKAWYCH

CZASACH

DA
 RI

US
Z 

CH
ĘT

 KO
W

 SK
I

Na pod sta wie wy pra co wań
ma tu ral nych z ję zy ka pol -
skie go oraz no ta tek spo -
rzą dza nych na eg za mi nie
ust nym moż na usta lić,
czym ży li ma tu rzy ści w da -
nym ro ku. Co by ło na to pie
w 2000 czy 2010, a co sku -
pi na so bie uwa gę mło dzie -
ży 20-30 lat póź niej.
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Gdy wie le dzie je się w kul tu rze
Szczę ście mie li na tu rzy ści w ro -

ku 1996, gdy Na gro dę No bla
otrzy ma ła Wi sła wa Szym bor -
ska. Tłu my się gnę ły wte dy po to -
mi ki jej wier szy, li cząc na to, że
wie dza o no bli st ce przy da się
na eg za mi nie doj rza ło ści. Cza sy
wte dy by ły in ne, ma tu ra by ła eg -
za mi nem we wnętrz nym, nie ist -
niał więc ani klucz oce nia nia, ani
nie trze ba by ło pi sać tek stu ar gu -
men ta cyj ne go do wy my ślo nej te -
zy – jak to jest obec nie. Ma tu rzy -
ści mie li do wy bo ru aż czte ry
te ma ty, więc szan se, że uda się
wci snąć do wy pra co wa nia Szym -
bor ską, któ rą z ra cji na gro dy
wszy scy się in te re so wa li, by ły bar -
dzo du że. W ogó le na sta wia no się
wte dy na pol ską po ezję współ cze -
sną, do cze go za chę ca li po lo ni ści.
Po Na gro dzie No bla ina czej być
prze cież nie mo gło.

W tym ro ku sy tu acja jest nie co
po dob na. No bel dla Ol gi To kar -
czuk roz bu dził za in te re so wa nie
dzie ła mi pi sar ki. Przy po mnia no so -
bie, że pol ska li te ra tu ra współ cze -
sna nie koń czy się na Gom bro wi -
czu, Ró że wi czu czy Mroż ku. Są
jesz cze pi sa rze ży ją cy: Pilch, Sap -
kow ski, Świe tlic ki, no i oczy wi -
ście au tor ka Bie gu nów i Ksiąg Ja ku -
bo wych. Je że li na wet ktoś do tej
po ry nie prze czy tał nic, to prze -
cież każ dy się osłu chał, o czym są
dzie ła To kar czyk. Już te pod sta wo -
we in for ma cje mo gą wy star czyć,
aby po głę bić ar gu men ta cję wy po -
wie dzi ma tu ral nej.

Du żą war tość ja ko tekst kul tu ry,
któ rym moż na się po słu żyć na eg za -
mi nie, ma prze mó wie nie no blow -
skie lau re at ki pt. Czu ły nar ra tor. Nie
od rze czy by ło by po wtó rze nie
przed eg za mi nem głów nych tez wy -
stą pie nia To kar czuk i po słu że nie się
ni mi w wy po wie dzi wła snej. Nie
zdzi wił bym się, gdy by co dru gi te go -
rocz ny ma tu rzy sta na sta wił się
na pol ską no blist kę. To prze cież
skarb na szej kul tu ry.

Lep sza To kar czuk niż Har ry Pot -
ter. Nie dla te go, że bar dziej ce nię
pol ską pi sar kę od J. K. Row ling.
Po pro stu od wie lu lat tak czę sto
sły szę o przy go dach mło de go cza -
ro dzie ja, że ma rzy mi się ma tu ra
bez Har ry'ego Pot te ra. Czy jest
szan sa, że w ro ku 2020 dzie ła pol -
skiej kul tu ry, cho ciaż by świe żo na -
gro dzo nej No blem Ol gi To kar -
czuk, za czną od gry wać więk szą
ro lę niż do tych czas. A je śli na wet
ko muś na sza no blist ka wciąż nie
jest bli ska, to prze cież pol ska kul -
tu ra ma jesz cze in ne współ cze sne
skar by.

Nie je den eg za mi na tor krę ci no -
sem, gdy na ma tu rze z – no men
omen – pol skie go zda ją cy nie na -
wią zu ją w ogó le do pol skich dzieł.
Więc je śli nie To kar czuk, to mo że
Sap kow ski? Czy nie by ło by dziw -
ne, gdy by o Wiedź mi nie mó wił ca -
ły świat, zdję cie au to ra po ja wia ło
się na okład kach naj bar dziej pre -
sti żo wych ma ga zy nów oraz na bil -
l bo ar dach, a tyl ko pol scy ma tu rzy -
ści nie mó wi li o nim ani sło wa?
Kie dy sta wiać na An drze ja Sap -
kow skie go, je śli nie w ro ku 2020?
Zresz tą w ma łej daw ce moż na by
za ser wo wać eg za mi na to rom ich
wszyst kich: Pot te ra, Wiedź mi na
i Czu łe go nar ra to ra – by le nie prze -
sa dzić.

Ko ala na ma tu rze?
Oczy wi ście świat ży je nie tyl ko

li te ra tu rą, fil mem czy gra mi kom -
pu te ro wy mi. Ko mu przy pad nie
No bel, Oscar, ja kie gwiaz dy po ja -
wią się na fe sti wa lu w Can nes, kto
zdo bę dzie Zło te go Niedź wie dzia
w Ber li nie czy na gro dę The Ga me
Awards – to prze cież nie wszyst -
ko. Są jesz cze pro ble my bar dziej
przy ziem ne. Spo dzie wam się, że
w tym ro ku na eg za mi nie ma tu ral -
nym bę dzie spo ro o po sta wach
pro eko lo gicz nych, o zmia nach kli -
ma tu, o edu ka cji kli ma tycz nej,
ochro nie przy ro dy, ad op to wa niu
po pa rzo nych zwie rząt, gdyż to
wszyst ko sta no wi pa sję wie lu mło -
dych lu dzi. Jesz cze ni gdy mło dzież
nie by ła tak ak tyw na w obro nie

Zie mi przed za gro że nia mi, ja kie
nie sie nie kon tro lo wa ny roz wój cy -
wi li za cji. Ma tu ra to do bra oka zja,
aby po ka zać, że mło dzi lu dzie nie
są obo jęt ni.

Już te raz na uczy ciel mo że pro -
wa dzić lek cję np. o frasz kach Ja -
na Ko cha now skie go, a i tak nie
unik nie dys ku sji o „zdro wiu pla ne -
ty”. Prze cież sło wa Szla chet ne
zdro wie/ Nikt się nie do wie/ Ja ko
sma ku jesz/ Aż się ze psu jesz moż -
na od nieść nie tyl ko do do bro sta -
nu cia ła i du szy czło wie ka, ale tak -
że do sta nu na tu ry. Ba da nia
do wo dzą, że smog ma istot ny
wpływ na zdro wie czło wie ka.
W miej scach, gdzie nor my za nie -
czysz cze nia są sta le prze kra cza ne,
lu dzie cho ru ją czę ściej i ży ją kró -
cej. Za tem twór czość Ja na z Czar -
no la su to do bra oka zja, aby przed -
sta wić pro eko lo gicz ny punkt
wi dze nia.

Je śli spraw dzą się pro gno -
zy, 2020 mo że przejść do hi sto rii
ja ko rok, w któ rym naj wię cej mło -
dych osób prze szło na we ge ta ria -
nizm. Moż na ten pro blem po ru -
szyć przy oka zji oma wia nia Lal ki
Bo le sła wa Pru sa, np. frag men tu
opi su ją ce go obiad u Łęc kich, pod -
czas któ re go Wo kul ski je ry by no -
żem. Dla XIX wiecz nych czy tel ni -
ków naj waż niej szym pro ble mem
by ła kwe stia uży cia wła ści wych
sztuć ców, dzi siej szy od bior ca
zwró cił by ra czej uwa gę na za war -
tość ja dło spi su.

Czy wśród bo ha te rów po zy ty -
wi stycz nej po wie ści by li we ge ta -
ria nie? Czy miesz kań cy Po wi śla je -
dli mię so? Dla cze go w pierw szym
roz dzia le Lal ki nar ra tor pod kre śla,
że kry ty cy Sta ni sła wa Wo kul skie -
go za ma wia ją zra zy nel soń skie?
Tak czy siak, Prus był pi sa rzem
wraż li wym na spra wy ku li nar ne,
o czym moż na przy po mnieć
na ma tu rze. Eg za mi na to rzy po -
win ni to do ce nić.

Eco not ego
Mo że się wy da wać, że lek tu ry

szkol ne po ru sza ją pro ble ma ty kę
nie ak tu al ną. To jed nak kwe stia in -

ter pre ta cji, a nie fak tycz nej za war -
to ści. Wie le dzieł da ło by się od -
czy tać na no wo, gdy by tyl ko czy -
tel nik pod jął się te go tru du. Nie
za wsze opła ca się cho dzić utar ty -
mi ścież ka mi i w li te ra tu rze do -
strze gać tyl ko pro ble my ty po wo
szkol ne: me sja nizm, pra cę u pod -
staw czy chło po ma nię. W daw -
nych dzie łach mo gą znaj do wać się
tre ści, któ re pierw si od bior cy po -
mi nę li, a do strzegł je do pie ro
„póź ny wnuk” (Nor wid For te pian
Szo pe na).

Ni ko go więc nie po win no dzi -
wić, gdy ma tu rzy sta ze chce roz -
wa żyć, ja ki był sto su nek Mic kie -
wi cza, Sien kie wi cza al bo
Orzesz ko wej czy Że rom skie go
do eko lo gii. W koń cu opi sy przy -
ro dy, obec ne w Pa nu Ta de uszu,
Try lo gii, Nad Nie mnem oraz w Lu -
dziach bez dom nych czy Przed wio -
śniu słu ży ły nie tyl ko ozdo bie, ale
wy ra ża ły głęb szy sens. Czy pol ska
li te ra tu ra jest eko? Je śli na ca łym
świe cie chwa li się An drze ja Sap -
kow skie go za świa do mość eko lo -
gicz ną, a Wiedź mi na za świet ne
roz wa ża nia na te mat związ ku
czło wie ka z na tu rą, cze mu nie
spraw dzić, ja kie po ję cie o eko lo gii
mie li kla sy cy.

Nie cho dzi o to, aby roz pi sy wać
się o naj now szych tren dach oraz
swo ich pa sjach w ca łej pra cy ma -
tu ral nej. Te mat mo że na to nie po -
zwa lać. Pa rę my śli o współ cze sno -
ści i wła snych za in te re so wa niach
za wsze jed nak da się po wią zać
z głów ny mi ce la mi pra cy. Cza sem
wy star czy jed no mą dre zda nie,
aby po zy tyw nie wy róż nić się z tłu -
mu i zwró cić uwa gę eg za mi na to -
ra. A dwa -trzy zda nia to nie raz
opti mum. Ja ko po lo ni sta mo gę za -
pew nić, że ni cze go bar dziej nie ce -
nię, jak umie jęt no ści oży wie nia
sta rych dzieł i umiesz cze nia ich
w kon tek ście współ cze snych zja -
wisk. Je śli ktoś to po tra fi, na le ży
mu się za eg za min 100 pro cent.
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Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie
z pla nem, ro la ro dzi ców ogra ni czy
się do trzy ma nia kciu ków. Ale nie
mo żna wy klu czyć, że do kład nie
4 ma ja (al bo 5 czy 6) obu dzisz się
z go rącz ką, bó la mi czy – tfu, tfu
– gry pą żo łąd ko wą. I drę czą cym

cych ob ja wów. Mo że bra ko wać ci
po wie trza al bo do pad ną cię mdło -
ści czy dresz cze. Stres jest w sta nie
imi to wać symp to my wie lu cho rób
i na pę dzić nie złe go stra cha. 

Za tem za cznij od au to dia gno zy,
bo prze cież naj le piej znasz swo je
cia ło. Cał kiem mo żli we, że
po uspo ko je niu emo cji i se rii głę -
bo kich wde chów po czu jesz się le -
piej. Je śli jed nak ob ja wy wska zu ją
na cho ro bę, masz go rącz kę czy

bar dzo ostre bó le, po trze bu jesz
po mo cy le ka rza, a nie eg za mi na -
cyj nych emo cji. 

Po dej ście do eg za mi nu w do -
dat ko wym czerw co wym ter mi -
nie w ni czym nie utrud ni pla -
nów apli ko wa nia na stu dia
– świa dec two doj rza ło ści do -
sta niesz w tym sa mym ter mi -
nie co ko le dzy zda ją cy ma tu rę
w ma ju.

py ta niem: brać ja kieś le ki i pró bo -
wać zda wać czy zo stać w do mu?

NAJ PIERW SPRAWDŹ, 
CZY TO NIE STRES

… któ ry da je dzie siąt ki naj ró -
żniej szych, cza sa mi bar dzo my lą -

MASZ RACJĘ, MATURA  TO TWÓJ I TYLKO TWÓJ EGZAMIN.
CHCESZ UDOWODNIĆ SWOJĄ DOROSŁOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ
RADZENIA SOBIE ZE STRESEM CZY PROBLEMAMI. ALE NIE
POWTARZAJ RODZICOM, ŻE NIE POTRZEBUJESZ OD NICH
ŻADNEJ POMOCY, BO MOŻESZ… BARDZO JEJ POTRZEBOWAĆ.

mogą się 
przydać 
(podczas matury)

RODZICE





Zadzwon 
do mnie... po 
egzaminie!

,
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Ale tyl ko wte dy, gdy masz pew -
ność, że je steś już zdro wy.

MA TU RA W KOR KU
Tro skli wi ro dzi ce czę sto ofe ru ją

pod wóz kę do szko ły w dniu ma -
tu ry. Ni by w po rząd ku, bo tak jest
wy god niej, ale kor ki po drodze
mo gą nie źle na psuć ner wów. 

Le piej sko rzy stać z trans por tu pu -
blicz ne go i wyjść z do mu z du żym
za pa sem cza su. Ale… po cią gom,
au to bu som i tram wa jom ta kże
zda rza ją się sąd ne dni. Wy pa dek
na tra sie prze lo to wej, awa ria
trak cji, nie pla no wa ny ob jazd…
Je śli coś ta kie go prze szko dzi ło ci
w do tar ciu na eg za min, mu sisz
uzy skać po świad cze nie urzę do -
we. Po moc ro dzi ców nie jest nie -
zbęd na, ale mo że się oka zać przy -
dat na, gdy trze ba gdzieś szyb ko
do je chać czy ktoś musi do pil no -
wać wy peł nie nia wszyst kich po -
trzeb nych do ku men tów. 

TRUD NA SZTU KA ROZ MO WY
Ma tu ra to wy zwa nie i dla zda ją -

ce go, i dla ro dzi ny. Trze ba pa mię -
tać, że w ner wach czę sto zło ści my
się na sie bie, krzy czy my czy ob ra -
ża my się na ko goś. Jak te go unik -
nąć? Zrób li stę kon tro l ną wszyst -
kich czyn no ści zwią za nych
z eg za mi nem (na sta wić bu dzik, za -
pa ko wać do wód oso bi sty, spraw -
dzić dłu go pi sy z czar nym tu szem,
upra so wać ko szu lę), prze czy taj
z ro dzi ca mi, a w dniu eg za mi nu od -
ha czaj ko lej ne czyn no ści jak pi lo ci
pod czas star tu sa mo lo tu. Im ta li sta
po ma ga, to bie też po mo że. 

AW

Na wet naj bar dziej dra ma tycz ne
ob ja wy nie wy star czą, aby ubie gać
się o mo żli wość zda wa nia
w czerw cu, je śli nie przed sta wisz
za świad cze nia le kar skie go. I tu już
przy da się po moc ro dzi ców.

Naj póź niej w dniu eg za mi nu
u dy rek to ra szko ły na le ży zło żyć
wnio sek o ter min do dat ko wy i za -

łą czyć do nie go za świad cze nie le -
kar skie. Je śli za cho ru jesz, zro bią to
w two im imie niu bli scy. 

Je śli po wo dem nie obec no ści
na eg za mi nie by ła krót ko trwa -
ła in fek cja czy za tru cie i na -
stęp ne go dnia czu jesz się do -
brze, idź na ko lej ny eg za min.

Ustal z ro dzi ca mi, 
że to ty za dzwo nisz 
PO eg za mi nie,

im te le fo no wać 
NIE WOL NO!
Zda rzy ło się nie raz, 

że zde ner wo wa ni ro dzi ce
dzwo ni li w trak cie eg za mi nu,
za ła twia jąc swo im dzie ciom 

je go bez względ ne 
unie wa żnie nie.
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No mi na te top uni ver si ties in your spe cia li ty (no mi nuj naj lep sze
uczel nie w Two jej spe cjal no ści) al bo Ha ve your say on hi gher edu ca -

tion in sti tu tions (wy po wiedz się na te mat szkół wyż -
szych) – mej le z ta ki mi ty tu ła mi tra fia ją za wsze na

początku roku do pro fe so rów i pra co daw ców
w Pol sce i za gra ni cą. Znaj du ją się w nich in ter ne -

to we an kie ty roz sy ła ne przez bry tyj ską fir mę mar -
ke tin go wą QS, któ ra zna na jest z pu bli ko wa nia mię -

dzy na ro do wych ran kin gów aka de mic kich. Co z ty mi
za pro sze nia mi ro bić? Otóż naj mniej roz sąd nym dzia ła -

niem by ło by ich zlek ce wa że nie!
Więk szość mię dzy na ro do wych ran kin gów aka de mic -

kich, któ re są uważ nie stu dio wa ne przez stu den tów, pro fe -
so rów i po li ty ków na ca łym świe cie, w znacz nym stop niu

opie ra się na wskaź ni kach zwią za nych z pre sti żem – w ran kin -
gu QS jest to 50%, w THE – 33%, w US News – 25%. To du -
żo, na wet bar dzo du żo.

Ma te ria łu do ba da nia pre sti żu do star cza ją od po wie dzi na py -
ta nia, ja kie or ga ni za cje ran kin go we roz sy ła ją na ad re sy na -
ukow ców i pra co daw ców. Ilość i ja kość tych od po wie dzi ma
istot ny wpływ na to jak oce nia ne są uczel nie. Ana li ty cy ran kin -
gów do sko na le wie dzą, że wy so kie lo ka ty uni wer sy te tów Wiel -

kiej Bry ta nii czy Chin to nie tyl ko re zul tat po zio mu ba dań i licz by
cy to wań, a przede wszyst kim wy so kich wskaź ni ków re pu ta cyj -

nych! Ale wia do mo też, że pro fe so ro wie uczel ni bry tyj skich czy chiń -
skich, na ukow cy z Eu ro py Za chod niej, In dii czy USA ma so wo od po wia -
da ją na za py ta nia or ga ni za cji ran kin go wych. 

Tym cza sem Pol ska pod tym wzglę dem wy glą da wy jąt ko wo bla do,
w sta ty sty kach od po wie dzi („re spon se ra te”) pla su je my się bli żej koń -
ca. I nie jest to wca le „geo gra ficz na spe cy fi ka”, bo na są sied niej Li twie
pro cent od po wie dzi jest 14 ra zy więk szy niż w Pol sce!

Dla cze go czas za wal czyć o to, by o pol skich uczel niach świat usły szał
rów nież od pol skich pro fe so rów. Nie od po wia da jąc na an kie ty or ga ni za -
cji ran kin go wych („Glo bal Aca de mic Su rvey” lub „Glo bal Em ploy er Su rvey”)
pol skie śro do wi sko aka de mic kie po peł nia ro dzaj sa mo bój stwa… Po któ -
rym na stę pu je ry tu al ny płacz, że „nie wi dać nas w ran kin gach”!

Dla te go ape lu je my: – Nie lek ce waż my mię dzy na ro do wych ba dań
do ty czą cych pre sti żu uczel ni, od po wia daj my wy czer pu ją co
na py ta nia or ga ni za cji ran kin go wych, walcz my o re pu ta cję pol -
skich uczel ni i w ten spo sób. Daj my so bie ran kin go wą szan sę!

Fun da cja Edu ka cyj na „Per spek ty wy”

14

Dajmy sobie 
rankingową szansę!
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14 pol skich uczel ni aka de mic kich zna la zło się wśród naj lep szych
na świe cie w co rocz nym ran kin gu QS World Uni ver si ty Ran king by
Sub ject opu bli ko wa nym na po cząt ku mar ca przez bry tyj ską agen cję
QS Qu acqu arel li Sy monds. Na sze uczel nie, któ re znaj du ją się w 26
spo śród 48 ob ję tych ran kin giem dys cy plin („sub jects”), po lep szy ły
zna czą co swo je po zy cje w po rów na niu z ro kiem ubie głym. Jest ich
w ran kin gu o trzy wię cej i są obec ne w więk szej licz bie dys cy plin.

Naj sze rzej re pre zen to wa ny jest Uni wer sy tet War szaw ski, któ ry
zna lazł się w 19 dys cy pli nach, z cze go naj wyż sze po zy cje (w prze -
dzia le 101-150) zaj mu je w za kre sie ar che olo gii, neo fi lo lo gii oraz fi lo -
zo fii. Na miej scach 151-200 ulo ko wa ły się: geo gra fia, hi sto ria, lin gwi -
sty ka, stu dia me dio znaw cze, pra wo, fi zy ka i astro no mia, a tak że
na uki po li tycz ne i sto sun ki mię dzy na ro do we.

Uni wer sy tet Ja giel loń ski zna lazł się w 14 dys cy pli nach, a naj lep sze
lo ka ty (miej sca 101-150) za jął w za kre sie ar che olo gii oraz neo fi lo lo -
gii. W prze dzia le 151-200 zna la zły się na to miast pro wa dzo ne przez
UJ stu dia w za kre sie geo gra fii, lin gwi sty ki i fi lo zo fii.

Trze cią naj bar dziej wi docz ną w ran kin gu QS „by sub ject” pol ską uczel -
nią jest Po li tech ni ka War szaw ska, któ ra wpro wa dzi ła do ran kin gu 10
dys cy plin, w tym dwie w gru pie 151-200: in ży nie rię ma te ria ło wą oraz
bu dow nic two. 

W po rów na niu z ro kiem ubie głym, licz ba pol skich uczel ni
uwzględ nio nych w ran kin gu zwięk szy ła się o trzy. Do szedł Uni wer -
sy tet Łódz ki (lin gwi sty ka), Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka (me dy -
cy na) i Po li tech ni ka Gdań ska (elek tro ni ka i elek tro tech ni ka). Po więk -
szy ła się rów nież licz ba dys cy plin, w któ rych za ist nia ły na sze
uczel nie; do szła psy cho lo gia oraz na uki po li tycz ne i stu dia mię dzy na -
ro do we. 

Pol skie uczel nie w te go rocz nym QS World Uni ver si ty Ran king by
Sub ject od no to wa ne są 76 ra zy. Łącz nie ich lo ka ty po pra wi ły się
w 26 przy pad kach, a ob ni ży ły w 13. Naj wy żej, na 40 miej scu
na świe cie, oce nio ne zo sta ło le śnic two i rol nic two pro wa dzo ne
w Szko le Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go. 

– Bar dzo cie szy ro sną ca obec ność w pre sti żo wym ran kin gu QS „by
sub ject”, gdyż po ka zu je to, że w wie lu dys cy pli nach pol skie uczel nie już
z po wo dze niem kon ku ru ją ze świa to wą czo łów ką – uwa ża Wal de mar
Si wiń ski, pre zes Fun da cji Edu ka cyj nej „Per spek ty wy”, wi ce pre zy -
dent mię dzy na ro do wej or ga ni za cji IREG Ob se rva to ry on Aca de mic
Ran king and Excel len ce. – Prze ko nu je to, że przy do dat ko wym wy sił ku
uda się też po pra wić po zy cje na szych uni wer sy te tów w głów nych glo bal -
nych ran kin gach uczel ni.

Me to do lo gia QS World Uni ver si ty Ran king by Sub ject 2020 obej mu -
je ta kie kry te ria, jak re pu ta cja uczel ni wśród ka dry aka de mic kiej oraz
wśród pra co daw ców, cy to wa nia oraz in deks Hir scha. Łącz nie w ran -
kin gu uwzględ nio no 13.138 pro gra mów stu diów pro wa dzo nych
w ra mach 48 dys cy plin na 1368 uczel niach. 
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Wy bor czy ma ra ton roz krę ca się. W więk -
szo ści uczel ni tzw. czyn no ści wy bor cze już są
za awan so wa ne – po ja wia ją się kan dy da ci
na rek to ra, ko le gia elek to rów wy ła nia ją swo -
ich kan dy da tów w gło so wa niu in dy ka cyj nym,
se na ty uczel ni opi niu ją kan dy da tów, zna my
pierw szych rek to rów -elek tów. Ku mu la cja 
te go rocz nych wy bo rów przy pa da w mar cu
i kwiet niu, do koń ca ma ja po zna my no wych
rek to rów wy bra nych przez spo łecz no ści
uczel nia ne na naj bliż sze czte ry la ta. 

JAK ZO STAĆ REK TO REM 
Te go rocz ne wy bo ry w uczel niach pu blicz -

nych są pierw szy mi pod rzą da mi Kon sty tu cji
dla Na uki – usta wy, któ ra wpro wa dzi ła wie -
le zmian w za kre sie kom pe ten cji, spo so bu
wy bie ra nia i po wo ły wa nia or ga nów uczel ni,
któ ry mi są rek tor, se nat i no wy or gan, ra da
uczel ni (za sia da ją w niej rów nież oso by spo -
za wspól no ty aka de mic kiej). 

Zgod nie z usta wą Pra wo o szkol nic twie
wyż szym i na uce z 2018 r. rek to ra uczel -
ni pu blicz nej wy bie ra ko le gium elek to -
rów bez względ ną więk szo ścią gło sów.

Skład i pro ce du rę wy bo ru człon -
ków ko le gium elek to rów okre -
śla uczel nia w swo im sta tu cie,
jed nak usta wa wy ma ga, że by
co naj mniej 20 proc. skła du ko -
le gium sta no wi li stu den ci i dok -
to ran ci. 

W za leż no ści od usta leń sta tu to -
wych kon kret nych uczel ni kan dy da -
tów na rek to ra zgła sza ra da uczel ni, se -
nat, a tak że wska za ne gru py pra cow ni ków
uczel ni – 10 człon ków se na tu, 30 człon ków
ko le gium elek to rów, co naj mniej 30 pra cow ni -
ków uczel ni, w tym co naj mniej 15 na uczy cie li
aka de mic kich za trud nio nych na sta no wi sku
pro fe so ra lub pro fe so ra uczel ni – co jest pod -
kre śle niem do ko ny wa nia przez spo łecz ność
aka de mic ką au to no micz nych wy bo rów. Nie -
któ re uczel nie ogra ni czy ły licz bę kan dy da tów
ubie ga ją cych się o spra wo wa nie tej funk cji. 

Rek tor mu si po sia dać co naj mniej sto pień dok -
to ra i nie prze kro czyć 67. ro ku ży cia do dnia
roz po czę cia ka den cji (czy li do 1 wrze śnia 2020).
Po nad to mu si być za trud nio ny w uczel ni ja ko
pod sta wo wym miej scu pra cy naj póź niej z dniem

16

Wyborczy 
maraton
w SZKOŁACH 
WYŻSZYCH
ZGOD NIE Z TRA DY CJĄ W POL SKICH SZKO ŁACH WYŻ SZYCH ROK AKA DE -
MIC KI 2020/2021 ROZ POCZ NIE SIĘ OD PRZE KA ZA NIA NO WO WY BRA NYM
REK TO ROM ELEK TOM IN SY GNIÓW WŁA DZY REK TOR SKIEJ – BER ŁA, ŁAŃ -
CU CHA REK TOR SKIE GO I PIER ŚCIE NIA – ATRY BU TU GOD NO ŚCI, WŁA DZY
I DO STO JEŃ STWA. OBO WIĄ ZU JĄ CA OD 2018 RO KU KON STY TU CJA DLA
NA UKI ZNACZ NIE WZMOC NI ŁA PO ZY CJĘ, OD PO WIE DZIAL NOŚĆ I KOM -
PE TEN CJE REK TO RÓW, WŁA ŚNIE WY BIE RA NYCH NA KA DEN CJĘ 2020-2024.

 PO RA NA REK TO RA
In au gu ru je my cykl tek stów, 

w któ rych pre zen to wać bę dzie my 
rek to rów i kan dy da tów na rek to ra czo ło wych 

pol skich uczel ni ja ko. Ja ko pierw szych 
przed sta wia my prof. Ar ka diu sza Mę ży ka, 

rek to ra Po li tech ni ki Ślą skiej, prof. Grze go rza
Ma zur ka, pro rek to ra ds. współ pra cy 

z za gra ni cą Aka de mii Le ona Koź miń skie go, 
dr. hab. inż. Ire ne usza Czar now skie go, 

prprek to ra ds. na uki Uni wer sy te tu 
Mor skie go w Gdy ni. 
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roz po czę cia ka den cji, co w prak ty ce ozna cza, 
że kan dy da tem na rek to ra mo że być oso ba
spo za uczel ni. Jed nym z wy mo gów usta wo -
wych jest tak że obo wią zek oświad cze nia
przez kan dy da tów, iż w okre sie od 22 lip ca
1944 r. do 31 lip ca 1990 r. nie pra co wa li
w or ga nach bez pie czeń stwa pań stwa i nie peł -
ni li w nich służ by, ani nie współ pra co wa li
z ty mi or ga na mi. Sta tut uczel ni mo że prze wi -
dy wać jesz cze in ne wy ma ga nia wo bec kan dy -
da ta na rek to ra. Ka den cja rek to ra w uczel ni
pu blicz nej trwa 4 la ta, roz po czy na się 1 wrze -
śnia ro ku, w któ rym zo stał wy bra ny, po dob nie
jak we wcze śniej obo wią zu ją cej usta wie.
Ta sa ma oso ba mo że peł nić tę funk cję przez
dwie ko lej ne ka den cje.

JE GO MA GNI FI CEN CJA
Od 1 paź dzier ni ka 2019 r., rek tor stał się je -

dy nym „jed no oso bo wym „or ga nem” za rzą dza -
ją cym uczel nią i uzy skał więk szą moż li wość
kształ to wa nia jej po li ty ki. Do je go za dań na le ży
m.in. re pre zen to wa nie ucze ni, za rzą dza nie nią,
przy go to wy wa nie pro jek tów sta tu tu oraz stra -
te gii uczel ni, re gu la mi nu or ga ni za cyj ne go uczel -

ni okre śla ją ce go jej struk tu rę or ga ni za cyj ną,
spra woz da nie z re ali za cji stra te gii uczel ni, po li -
ty ka ka dro wa, two rze nie szkół dok tor skich,
pro wa dze nie go spo dar ki fi nan so wej. W su mie
otrzy mał wielką wła dzę, co wią że się z rów nie
wielką od po wie dzial no ścią za funk cjo no wa nie
ca łej aka de mic kiej spo łecz no ści. Nie bez zna -
cze nia jest więc si ła oso bi ste go au to ry te tu, ja -
kim cie szy się rek tor ja ko przed sta wi ciel
wspól no ty aka de mic kiej.

W gro nie 89 rek to rów pu blicz nych szkół
wyż szych koń czą cych ka den cję 2016-2020
za de biu to wa ło 35 rek to rów. Bio rąc pod
uwa gę za sad ni cze wa run ki kan dy do wa nia
na na stęp ne czte ry la ta: ba rie rę wie ko wą
oraz rek to ro wa nie przez jed ną, mi ja ją cą
ka den cję – szan sę na re elek cję ma m.in. pię-
ciu obec nych rek to rów uni wer sy te tu
oraz sześciu rek to rów uczel ni tech nicz nych.
Za in te re so wa nych prze bie giem te go rocz nych
wy bo rów rek to rów w pol skich uni wer sy te -
tach, po li tech ni kach i aka de miach pu blicz nych
za pra sza my do lek tu ry spe cjal ne go ser wi su
Wy bo ry rek to rów 2020 (do stęp ny pod
ad re sem: www.rek to rzy.per spek ty wy.pl). 

W PO PRZED NICH WY BO RACH,
w 2016 r., do me ty naj szyb ciej do tar ły aka de -
mie wy cho wa nia fi zycz ne go, ich rek to rzy -elek -
ci zna ni by li na po cząt ku mar ca. Tak że obec ne
wy bo ry rek to rów na ka den cję 2020 2024
roz po czę ła już 9 stycz nia Aka de mia Wy cho -
wa nia Fi zycz ne go i Spor tu im. Ję drze ja 
Śnia dec kie go w Gdań sku, rek to rem zo stał
prof. dr hab. Pa weł Cięsz czyk. 4 lu te go
od by ły się wy bo ry w Aka de mii Wy cho wa nia

Fi zycz ne go we Wro cła wiu. Wy grał je kan dy -
dat ra dy uczel ni dr hab. An drzej Ro ki ta,
prof. AWF, obec ny rek tor. 

27 lu te go od by ły się wy bo ry w trzech
uczel niach, w wy ni ku któ rych dr Mar ta
Wisz niew ska przez ko lej ną ka den cję bę dzie
rek to rem Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Za -
wo do wej im. prof. Edwar da F. Szcze pa ni ka
w Su wał kach; Pań stwo wą Uczel nią Sta ni sła -
wa Sta szi ca w Pi le po now nie bę dzie kie ro wał

dr hab. Do nat Mie rze jew ski, prof. PUSS,
rek to rem Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Tech -
nicz no -Eko no micz nej w Ja ro sła wiu zo stał
na dru gą ka den cję dr hab. Krzysz tof Rej -
man, prof. PWSTE. Na dru gą ka den cję zo -
stał rów nież wy bra ny 4 mar ca prof. dr hab.
An drzej Ty kar ski, obec ny rek tor Uni wer -
sy te tu Me dycz ne go im. Ka ro la Mar cin kow -
skie go w Po zna niu. 

Pora na REKTORA
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– ZA ROZ WO JEM I SUK CE SA MI
SZKO ŁY WYŻ SZEJ STO JĄ PRZEDE
WSZYST KIM LU DZIE, DO PIE RO PO -
TEM LA BO RA TO RIA I NO WO CZE SNA
APA RA TU RA – TWIER DZI PROF. 
AR KA DIUSZ MĘ ŻYK, REK TOR PO LI -
TECH NI KI ŚLĄ SKIEJ. 

OD PO CZĄT KU SWO JEJ REK TOR -
SKIEJ KA DEN CJI, KTÓ RA ROZ PO CZĘ -
ŁA SIĘ W 2016 RO KU, TYCH SUK CE -
SÓW PO LI TECH NI KA ZGRO MA DZI ŁA
NA PRAW DĘ SPO RO.

Uczel nia, któ rą kie ru je, jest sto sun ko wo
mło da, ob cho dzi 75-le cie, ale ko rze nie ma
so lid ne. Zgod nie z le gen dą, kie dy po za koń -
cze niu II woj ny świa to wej za czę ły przy jeż -
dżać do Pol ski po cią gi z uchodź ca mi ze Lwo -
wa, w Gli wi cach wy sie dli naj bar dziej
nie cier pli wi, we Wro cła wiu tro chę mniej
krew cy, a w Szcze ci nie ci, któ rym się wca le
nie spie szy ło. A po nie waż po śród przy jeż dża -
ją cych wie lu by ło pro fe so rów ze zna ko mi tej
przed woj ną Po li tech ni ki Lwow skiej, po mo gli
oni stwo rzyć trzy pol skie po li tech ni ki: Ślą ską,
Wro cław ską i Szcze ciń ską (dziś Za chod nio -
po mor ski Uni wer sy tet Tech no lo gicz ny). 

Obec nie Po li tech ni ka Ślą ska chęt nie od wo łu -
je się do lwow skich ko rze ni. Kie dy star to wał
pierw szy rok aka de mic ki w Gli wi cach (29 paź -
dzier ni ka 1945), ka drę uczel ni two rzy li głów -
nie po cho dzą cy ze Lwo wa pra cow ni cy dy dak -
tycz ni. Tak że pla ny i pro gra my stu diów
re ali zo wa nych na czte rech wy dzia łach
w pierw szych la tach ist nie nia PŚl by ły wzo ro -
wa ne na Po li tech ni ce Lwow skiej.

Ko rze nie, pień i ko ro na
Gdy by cią gnąć tę den dro lo gicz ną me ta fo rę

i po rów nać Po li tech ni kę Ślą ską do drze wa, to
sko ro ko rze nie uczel ni są so lid ne, jej współ -
cze sna ko ro na jest już sil nie roz ga łę zio na. Trzy -
na ście wy dzia łów, je den in sty tut na uko wy i jed -

NAUKOWIEC
Z NATURY
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po zy tyw ny sto su nek do wpro wa dza nych zmian.
Ma też ogrom ny po ten cjał bu do wa ny na fun da -
men cie war to ści kształ to wa nych od 75 lat, któ ry
spra wia, że na eu ro pej skiej ma pie aka de mic kiej
na sza po li tech ni ka świe ci co raz ja śniej. 

I choć no wa usta wa Pra wo o szkol nic twie wyż -
szym i na uce ja sno pre cy zu je, że to rek tor jest
od po wie dzial ny za funk cjo no wa nie uczel ni, to
prof. Mę żyk na zy wa po moc współ pra cow ni -
ków przy za rzą dza niu nie mal 20-ty sięcz ną
uczel nią „nie odzow ną”. Rek to ra wspie ra ją
w tym pro rek to rzy: prof. Ja nusz Ko to wicz,
pro rek tor ds. współ pra cy z oto cze niem spo -
łecz no -go spo dar czym, prof. Woj ciech Szkli -
niarz, pro rek tor ds. stu denc kich, prof. Ma -
rek Pa weł czyk, pro rek tor ds. na uki
i roz wo ju, prof. To masz Tra wiń ski, pro rek -
tor ds. in fra struk tu ry i pro mo cji oraz prof. Bo -
gu sław Ła zarz, pro rek tor ds. ogól nych. 

– W związ ku ze sta tu sem uczel ni ba daw czej
na Po li tech ni ce Ślą skiej kła dzie my szcze gól ny
na cisk na pro gra my pro ja ko ścio we, aby śmy mo -
gli się stać uczel nią, któ ra in we stu je w do sko na -
łość na uko wą, do sto so wu je się do dy na micz nie
po stę pu ją ce go roz wo ju tech no lo gicz ne go i spo -
łecz ne go, a jed no cze śnie za pew nia ela stycz ne
i no wo cze sne kształ ce nie opar te na ba da niach
na uko wych i in no wa cjach – wy ja śnia prof. Mę -
żyk. – Jed nym z na szych prio ry te to wych ce lów
jest też zwięk sze nie po zio mu umię dzy na ro do -
wie nia uczel ni, a tak że roz po zna wal no ści Po li -
tech ni ki Ślą skiej na świe cie.

O swo ich za da niach ja ko li de ra kil ku dzie się -
cio ty sięcz nej wspól no ty rek tor mó wi: – Ja sne <

Pora na REKTORA

NIE DLATEGO 
JEST SIĘ REKTOREM, 

ŻE NOSI SIĘ
GRONOSTAJE!

{ }
okre śla nie ce lów spra wia, że lu dzie chcą do nich
dą żyć i są w sta nie re ali zo wać am bit ne za mie rze -
nia. Je śli wska zu je się ze spo łom lu dzi ce le nad rzęd -
ne, a nie par ty ku lar ne, czy li przed sta wia się pew -
ną wi zję roz wo ju, zjed nu je się do idei, to dą że niu
do re ali za cji ta kich za mie rzeń to wa rzy szą en tu -
zjazm i prze ko na nie o sen sow no ści dzia łań.

I choć więk szość z po sta wio nych przed uczel -
nią w 2016 r. ce lów uda ło się już zre ali zo wać,
przed wspól no tą Po li tech ni ki Ślą skiej jej rek tor
sta wia ko lej ne. Na przy kład (w kon tek ście
kształ ce nia): przy go to wa nie no wych, ela stycz -
nych pro gra mów stu diów, udo stęp nie nie stu -
den tom sze ro kiej siat ki przed mio tów wy bie ral -
nych w okre ślo nych gru pach te ma tycz nych. 

– Chciał bym, by stu den ci mo gli in dy wi du al nie
kształ to wać swo ją ścież kę roz wo ju, by swo bod nie
by li w sta nie zmie nić kie ru nek stu diów po I ro ku,
je śli doj dą do wnio sku, że od po wia da im in na niż
pier wot nie wy bra na ścież ka kształ ce nia – tłu ma -
czy prof. Mę żyk. Kry je się za tym czy tel na idea:
Po li tech ni ka Ślą ska ma być świet nym miej scem
do stu dio wa nia. Ma nie tyl ko przy cią gać mło -
dych lu dzi, ale i na dłu go ich za trzy mać.

Roz wój trze ba kre ować
Ko lej nym ce lem (w od nie sie niu do wi zji Po -

li tech ni ki Ślą skiej ja ko uczel ni ba daw czej) jest
pro wa dze nie dzia łal no ści na uko wej na naj -
wyż szym świa to wym po zio mie, a tym sa mym
do cho dze nie do roz wią zań prze ło mo wych.
Do te go, jak za uwa ża, ko niecz na jest do sko -
na ła orien ta cja w naj now szych tren dach roz -
wo ju tech no lo gii. – Je śli chce my być uczel nią
ba daw czą, nie mo że my po zo sta wać ob ser wa to -
ra mi po stę pu cy wi li za cyj ne go, mu si my ten roz -
wój kre ować – prze ko nu je. – Za rów no
w aspek cie pro wa dzo nych ba dań, jak i w od nie -
sie niu do kształ ce nia przy szłych in ży nie rów, któ -
rzy po wyj ściu z uczel ni po win ni do brze się od -
na leźć w śro do wi sku no wo cze sne go prze my słu.

Dla rek to ra Mę ży ka waż ne są tak że ce le po -

no cen trum na uko wo -dy dak tycz ne kształ cą
na 53 kie run kach i w po nad 200 spe cjal no ściach
(w tym po nad 20 jest pro wa dzo nych w ję zy ku
an giel skim) – tak im po nu ją co roz ro sła się gli wic -
ka uczel nia. Jed nak to, co moż na by okre ślić ja -
ko pień te go „drze wa”, po zo sta ło nie zmien ne. 

Naj le piej de fi niu je to prof. Mę żyk, któ ry
w wy bo rach na rek to ra star to wał pod ha słem
„Sta wiam na lu dzi, sta wiam na roz wój”. To
zda nie wie le mó wi o je go uczel ni, ale też o nim
sa mym i je go po strze ga niu ro li rek to ra. To mot -
to jest tak że ade kwat ne, gdy rek tor na wią zu je
do wej ścia Po li tech ni ki Ślą skiej do eli tar nej gru -
py dzie się ciu pol skich uczel ni ba daw czych
(po roz strzy gnię ciu w paź dzier ni ku 2019 r. kon -
kur su MNiSW w ra mach pro gra mu „Ini cja ty wa
do sko na ło ści – uczel nia ba daw cza”). 

– Nie ma uczel ni ba daw czej bez lu dzi – tłu ma -
czy. – O kie run ku roz wo ju uczel ni de cy du je ca ła
wspól no ta i tyl ko od niej za le ży, czy bę dzie to roz -
wój dy na micz ny i zwień czo ny suk ce sa mi. 

To cha rak te ry stycz ne, że mó wiąc o roz wi ja niu
skrzy deł przez uczel nię, rek tor Mę żyk uży wa
wy łącz nie for my „my” i wszyst kie za słu gi przy -
pi su je ca łej aka de mic kiej wspól no cie. A co
do te go, że PŚl roz wi nę ła skrzy dła przez ostat -
nie czte ry la ta, nikt chy ba nie ma wąt pli wo ści.
Po mi ja jąc naj waż niej sze osią gnię cie PŚl, czy li
uzy ska nie sta tu su uczel ni ba daw czej, do wiel -
kich suk ce sów wła dze PŚl za li cza ją po wo ła nie
Wspól nej Szko ły Dok tor skiej. 

– Utwo rzy li śmy ją wraz z jed nost ka mi ba daw -
czo -roz wo jo wy mi z re gio nu: Głów nym In sty tu tem
Gór nic twa, In sty tu tem In for ma ty ki Teo re tycz nej
i Sto so wa nej Pol skiej Aka de mii Na uk, In sty tu tem
Pod staw In ży nie rii Śro do wi ska Pol skiej Aka de mii
Na uk oraz Cen trum Ma te ria ło wych i Wę glo wych
Pol skiej Aka de mii Na uk – opo wia da rek tor Mę -
żyk. PŚl ca ły czas wzmac nia współ pra cę z prze -
my słem, po wo łu jąc m.in. Ślą skie Cen trum
Kom pe ten cji Prze my słu 4.0, czy też Cen trum
In ku ba cji i Trans fe ru Tech no lo gii PŚl. 

– Ja ko pierw sza uczel nia w Pol sce po wo ła li śmy
stu dia du al ne, sta wia my rów nież na kształ ce nie
w za kre sie tech no lo gii lot ni czych. W ubie głym ro -
ku otwo rzy li śmy Aka de mic ki Ośro dek Szko le nia
Lot ni cze go, w któ rym mo że my kształ cić pi lo tów li -
nio wych – mówi rek tor. In nym prio ry te tem jest
po pu la ry za cja na uki – po to po wsta ło przy
uczelni Cen trum Po pu la ry za cji Na uki.

Ja sne i waż ne ce le
Wspól no tę uczel ni prof. Mę żyk de fi niu je jed -

no znacz nie: – To do brze zgra ny ze spół, któ ry ma
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nadu czel nia ne. Choć by zmia na ste reo ty pów
po strze ga nia Gór ne go Ślą ska. – Cią gle jesz cze
ma my łat kę re gio nu zdo mi no wa ne go przez prze -
mysł cięż ki i gór nic two, tym cza sem Śląsk to dziś
przede wszyst kim re gion za awan so wa nych tech -
no lo gii z do mi nu ją cą bran żą IT – wy ja śnia. – Ja ko
uczel nia po ło żo na w ser cu Gór no ślą sko -Za głę -
biow skiej Me tro po lii ma my waż ną ro lę do ode gra -
nia, by zmie niać ob raz re gio nu. I ta kie suk ce sy, jak
ten w kon kur sie na uczel nie ba daw cze, nie wąt pli -
wie sta no wią waż ny etap te go pro ce su. 

Spo kój opty mi sty
Rek to rem Po li tech ni ki Ślą skiej jest

od trzech i pół ro ku, ale w ro li li de ra i me ne -
dże ra funk cjo nu je od daw na. Kie ro wał licz ny -
mi ze spo ła mi ba daw czy mi i pro jek to wy mi,
m.in. współ pra co wał z za brzań ską Fun da cją
Roz wo ju Kar dio chi rur gii przy bu do wie pol -
skie go ro bo ta kar dio chi rur gicz ne go. 

Uczest ni czył też w kil ku pro jek tach bu do -
wy po jaz dów woj sko wych w gli wic kim
Ośrod ku Ba daw czo -Roz wo jo wym Urzą dzeń
Me cha nicz nych „OBRUM”, ko or dy no wał tam
m.in. pra ce nad skon stru owa niem czoł gu lek -
kie go „An ders” – pierw sze go te go ty pu po -
jaz du dla Pol skich Sił Zbroj nych (pro jekt re ali -
zo wa ny dzię ki fi nan so wa niu MNiSW
w la tach 2008-2010) i w swo im cza sie nie ma -
ją ce go od po wied ni ka na świe cie. Do pro duk -
cji se ryj nej „An ders” wpraw dzie nie wszedł,
ale roz wią za nia tech no lo gicz ne prze te sto wa -
ne w je go kon struk cji (m. in. na pęd hy bry do -
wy) są ele men ta mi wy ko rzy sty wa ny mi w in -
nych kon struk cjach. 

Mę żyk peł nił w OBRUM-ie wy so kie funk cje
me ne dżer skie: dy rek to ra ds. tech nicz nych i dy -

rek to ra ds. roz wo ju. Był też pro dzie ka nem
i dzie ka nem Wy dzia łu Me cha nicz ne go Tech no -
lo gicz ne go Po li tech ni ki Ślą skiej (z du mą mó wi,
że uda ło mu się tam m.in. zgro ma dzić wo kół
sie bie sil ną gru pę lu dzi za in te re so wa nych ob sza -
rem ba daw czym z za kre su sprzę tu woj sko we -
go, któ ra to gru pa sta ła się roz po zna wal na nie
tyl ko w kra ju, ale i za gra ni cą), a tak że peł no -
moc ni kiem rek to ra ds. ogól nych. 

Róż ne za da nia, róż ni współ pra cow ni cy,
a jed nak o każ dym ze swo ich ze spo łów opo -
wia da po dob nie – okre śla ich ja ko lu dzi z pa -
sją i en tu zja zmem, za an ga żo wa nych w to, co
ro bią. O so bie i swo jej ro li mó wi nie wie le.
Mo że tyl ko: – Za wsze sta ram się dzia łać z ko -
rzy ścią dla wszyst kich, tak by się do brze czu li,
pra cu jąc w da nym ze spo le. Tym więk szą czu ję
sa tys fak cję, gdy wi dzę efek ty ta kiej pra cy. 

In ni mó wią o nim du żo wię cej. Dr inż.
Woj ciech Kle in, któ ry był dok to ran tem
prof. Mę ży ka, a po tem je go współ pra cow ni -
kiem w ze spo le ba daw czym (w su mie współ -

pra co wa li 10 lat): – W kon tek ście pro jek tów,
któ re są do ce nia ne na ze wnątrz, za wsze po tra fi
się dzie lić suk ce sem. A w co dzien nej pra cy
nad pro jek tem ni gdy nie na rzu ca swo je go zda -
nia, ale za wsze po zwa la na dys ku sję i wy bór
wspól nie wy pra co wa ne go roz wią za nia,
po przed sta wie niu wszyst kich ar gu men tów. Jest
wy ma ga ją cy. Sam po świę ca się pra cy i ocze ku je
od in nych te go sa me go. I za wsze opty mi stycz nie
pa trzy w przy szłość.

Prof. dr hab. inż. Eu ge niusz Świ toń ski,
aka de mic ki mistrz Mę ży ka, pro mo tor je go
pra cy ma gi ster skiej i dok tor skiej: – To wiel ki
prag ma tyk, re ali sta, a przy tym z na tu ry na uko -
wiec dą żą cy do od kry wa nia prawd na uko wych
i z te go czer pią cy po czu cie wy peł nie nia mi sji.
Pod czas pra cy wno si spo kój i stwa rza po zy tyw ną
at mos fe rę, któ ra po zwa la po zbyć się na pię cia. 

In tu icja pro fe sjo na li sty
Za co sza nu ją go in ni? Dr Kle in za wszech -

stron ność i in ter dy scy pli nar ność po sia da nej
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Prof. dr hab. inż. AR KA DIUSZ MĘ ŻYK 
Uro dził się w Wo dzi sła wiu Ślą skim, szko łę śred nią

ukoń czył w Cie szy nie (Tech ni kum Me cha nicz no -Elek -
trycz ne), a od cza su stu diów (na kie run ku me cha ni ka
i bu do wa ma szyn) miesz ka w Gli wi cach. Ca łą ście żkę
ka rie ry na uko wej prze szedł na Po li tech ni ce Ślą skiej,
bro niąc tu ko lej no pra cy ma gi ster skiej (1987), dok tor -
skiej (na gro dzo na in dy wi du al ną na gro dą Mi ni stra Edu -
ka cji Na ro do wej 1995) i ha bi li ta cyj nej (2002 z wy ró -
żnie niem) oraz zy sku jąc ty tuł pro fe so ra (2007). Od
2016 rektor Politechniki Śląskiej.

Na gra dza ny za osią gnię cia na uko we (m.in. na gro -
da IV Wy dzia łu PAN 2003, Na gro da Na uko wa im.
W. No wac kie go 2009, TARC ZA BU MA RU za naj -
lep szy pro jekt roz wo jo wy Gru py BU MAR 2010).

Na gra dza ny też za do ko na nia me ne dżer skie, otrzy -
mał m.in. wy ró żnie nia „Li de ra Zmian” (2016), „Li de ra
z Po wo ła nia” (2018) czy Na gro dę Pre zy den ta Mia sta
Za brze „Za brzań ska Ate na” (2020).

Pra co wał jako czło nek Ra dy Na uko wej, dy rek tor
ds. tech nicz nych i dy rek tor ds. roz wo ju w OB -
RUM, uni ka to wej pod wzglę dem za kre su re ali zo -
wa nych prac pla ców ce ba daw czo -roz wo jo wej.

Je den z ini cja to rów utwo rze nia w Po li tech ni ce
Ślą skiej Cen trum Za awan so wa nych Tech no lo gii
Bez pie czeń stwa i Obron no ści, któ rym kie ro wał
w la tach 2014-2015.  Głów ne ob sza ry ba daw cze:
dy na mi ka ma szyn, me cha tro ni ka oraz pro jek to wa -
nie po jaz dów woj sko wych. 
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wie dzy, za in tu icję wy ni ka ją cą z do świad cze -
nia. – I jesz cze za to, że w re la cjach z człon ka -
mi swo ich ze spo łów pro fe sor Mę żyk sta wia
na sa mo dziel ność, więc gdy z ta kie go ze spo łu
od cho dzi się do in nych za dań, lu dzie nie po zo -
sta ją bez rad ni – tłu ma czy Kle in. 

Prof. Świ toń ski ce ni prof. Mę ży ka przede
wszyst kim za kon se kwen cję i pro fe sjo na lizm
w dzia ła niu, za od po wie dzial ność, uczci wość,
wiel ką pra co wi tość i sku tecz ność w osią ga niu
ko lej nych sta wia nych so bie ce lów. Tak że
za ogrom ny takt. – Nie zmie nił się w wy ni ku
zdo by wa nia ko lej nych, nie do stęp nych dla wie lu
po zy cji, w tym ty tu łu na uko we go pro fe so ra i naj -
god niej szej na uczel ni funk cji, jej rek to ra – opo -
wia da prof. Świ toń ski i do da je, że choć dziś
rek tor Mę żyk jest je go prze ło żo nym, to
wciąż po zo sta je dla swo je go mi strza młod -
szym ko le gą -na ukow cem i przy ja cie lem.

Z ko lei stu den ci Po li tech ni ki Ślą skiej swo je -
go rek to ra nie wąt pli wie mo gą ce nić
za otwar tość. Ta ką, ja ką de mon stru je choć by
na swo im fa ce bo oko wym pro fi lu, gdzie obok
zdjęć z ofi cjal nych uro czy sto ści wca le nie -
rzad ko pu bli ku je te mniej for mal ne jak choć -
by za baw ny kadr z li de rem ze spo łu Per fect,
Grze go rzem Mar kow skim, skła da ją cym
na rek tor skim czo le „oj cow ski” po ca łu nek

A wra ca jąc do ro li rek to ra ja ko li de ra uczel -
ni, prof. Mę żyk wy ja śnia, że je go obo wiąz -
kiem jest przede wszyst kim roz ma wiać
z ludź mi i po zna wać ich po trze by. Ła twiej po -
tem ini cjo wać nie zbęd ne dla przy szło ści
uczel ni dzia ła nia. Po dej ście to za wsze się
spraw dza ło. I wte dy gdy trze ba by ło zbu do -
wać czołg „An ders”, i wte dy, gdy cho dzi ło
o wy gra nie kon kur su na uczel nię ba daw czą.

MAG DA TY TU ŁA 

Inauguracja Ośrodka 
Szkolenia Lotniczego PŚl

Pora na REKTORA

czy zdję cia z ko ro wo du prze bie rań ców
w cza sie Igrów, czy li tra dy cyj ne go świę ta stu -
den tów Po li tech ni ki Ślą skiej. 

Za gad nię ty o te fo to gra fie, Ma gni fi cen cja
śmie je się, a za raz po tem za uwa ża: – Nie dla -
te go jest się rek to rem, że się no si gro no sta je! Bu -
do wa nie au to ry te tu przez od se pa ro wy wa nie się
od lu dzi, two rze nie wo kół sie bie au ry nie do stęp -
no ści, to ni gdy nie jest do bra dro ga, a na pew no
nie jest ona do bra, gdy mó wi my o uczel ni, w któ -
rej ma ją się roz wi jać ba da nia i kształ ce nie. 
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– Jest Pan zwią za ny z uczel nią od ro -
ku 1992, naj pierw ja ko stu dent,
a od 1998 ja ko pra cow nik. Był Pan tu
w okre sie naj waż niej szych prze mian,
zdo by wa nia sta tu su uni wer sy te tu. Któ re
zmia ny uwa ża Pan za naj istot niej sze?

– Rze czy wi ście, by łem świad kiem prze -
kształ ceń, któ re moż na uznać za ka mie nie mi -
lo we w dzie jach uczel ni. W ro ku 2001 Wyż sza
Szko ła Mor ska sta ła się Aka de mią Mor ską,

ŻYJĘ 
MOJĄ PRACĄ
ROZ MO WA Z DR. HAB. INŻ. IRE NE USZEM CZAR NOW SKIM, 

PRO REK TO REM DS. NA UKI UNI WER SY TE TU MOR SKIE GO W GDY NI

a od ro ku 2018 je ste śmy uni wer sy te tem. Ja ko
pro rek tor ds. na uki by łem za an ga żo wa ny
w dzia ła nia or ga ni za cyj ne wy ni ka ją ce z ko -
niecz no ści speł nie nia wy ma gań usta wy
o szkol nic twie wyż szym. 

– Zmia ny na zwy uczel ni by ły od zwier -
cie dle niem głę bo kich prze mian w jej spo -
so bie dzia ła nia…

– To by ły zmia ny po dyk to wa ne uwa run ko -
wa nia mi spo łecz ny mi, ocze ki wa nia mi w sto -

22

sun ku do uczel ni, wy ma ga nia mi współ cze -
snych pra co daw ców, ale tak że roz wo jem
tech no lo gii, któ ra dia me tral nie zmie ni ła spo -
sób pra cy, a co za tym idzie – spo sób, w ja ki
kształ ci my na szych stu den tów. Po wsta ły no -
we kie run ki i spe cjal no ści, zmie ni ły się pro -
gra my kie run ków tra dy cyj nych. Kształ ci my
przede wszyst kim ofi ce rów flo ty han dlo wej
oraz ka drę dla za ple cza go spo dar ki mor -
skiej…
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do któ rych tra fia ją na si ab sol wen ci. W ten
spo sób bu du je my za ufa nie do na sze go „pro -
duk tu”, któ rym są świet nie wy kształ ce ni
i przy go to wa ni do pra cy mło dzi lu dzie.

– Uni wer sy tet Mor ski od dzie więt na stu
lat jest człon kiem IAMU – Mię dzy na ro -
do we go Sto wa rzy sze nia Uni wer sy te tów
Mor skich. To do bre fo rum wy mia ny wie -
dzy i do świad czeń?

– Zde cy do wa nie tak, zwłasz cza że ak tyw nie
uczest ni czy my w pra cach róż nych or ga nów tej
or ga ni za cji, dzia ła my w sek cjach te ma tycz -
nych. Kil ka krot nie prze wod ni czy li śmy róż nym
ko mi sjom i ze spo łom IAMU, a od te go ro ku
po raz ko lej ny bę dzie my od po wia dać za pra ce
ko mi sji do spraw aka de mic kich. W ten spo sób
bu du je my na szą po zy cję wśród gra czy z tej sa -
mej bran ży, po ka zu je my się świa tu. Po -
za IAMU je ste śmy rów nież ak tyw ni na fo rum
IMO. Nasz dy plom mor ski speł nia mię dzy na -

ro do we stan dar dy IMO, a my uczest ni czy li śmy
w ich two rze niu. UMG brał udział w opra co -
wa niu mię dzy na ro do wych stan dar dów do ty -
czą cych kom pe ten cji dla ofi ce rów elek try ków.
Pra cow ni cy UMG sta le ak tyw nie pra cu ją
w róż nych ko mi sjach przy IMO. 

– Uczel nia re ali zu je du żo pro jek tów, m.in.
z NCBiR. Na co są one ukie run ko wa ne?

– Ma my rze czy wi ście kil ka pro jek tów
i wśród nich są te słu żą ce po pra wie ja ko ści
kształ ce nia, zdo by wa niu po trzeb nych kom -
pe ten cji – twar dych i mięk kich – i cer ty fi ka -
tów. Wpro wa dza my no we kie run ki, mo dy fi -
ku je my te już pro wa dzo ne, za pew nia my
stu den tom kon sul ta cje z do rad ca mi za wo do -

wy mi, uczy my ich, jak wcho dzić na spe cy ficz -
ny, mię dzy na ro do wy ry nek pra cy. Pod no si my
tak że kwa li fi ka cje pra cow ni ków dy dak tycz -
nych i ad mi ni stra cyj nych, któ rzy nie mo gą od -
sta wać od świa to wych stan dar dów, je śli
chce my, że by UMG był po waż nie trak to wa ny
przez na szych part ne rów. Sta ra my się bacz -
nie przy glą dać ocze ki wa niom ryn ku, ob ser -
wu je my, w ja kim kie run ku idzie świat.

– To do bra stra te gia, ale nie wie rzę, że
ko niecz ność sta łe go do kształ ca nia się
bu dzi po wszech ny en tu zjazm.

– Uczel nia to prze cież or ga ni za cja, któ rej
za so ba mi są stu den ci, na uczy cie le aka de mic -
cy i pra cow ni cy ad mi ni stra cyj ni. Mu si pa no -
wać mię dzy ni mi sy ner gia, a to moż li we jest
tyl ko wte dy, gdy wszy scy zdo by wa ją kom pe -
ten cje po zwa la ją ce im efek tyw nie współ pra -
co wać. Na przy kład je śli chce my uczest ni -
czyć w pro jek tach (a chce my!), mu si my
wie dzieć, jak sku tecz nie do nich przy stę po -
wać, roz li czać, ra por to wać. Wszy scy mu si my
się te go na uczyć. 

– Dla ta kiej uczel ni jak Uni wer sy tet
Mor ski „wy cho wa nie” wy so ko kwa li fi ko -
wa nej ka dry dy dak tycz nej to wa ru nek
sku tecz ne go dzia ła nia i funk cjo no wa nia
na ryn ku mię dzy na ro do wym.

– Dla te go tak wiel kim wy zwa niem jest dla nas
two rze nie ścież ki awan su pra cow ni -
ków – zwłasz cza mło dych – da ją ce im atrak cyj -
ną per spek ty wę roz wo ju. Z dru giej stro ny
chce my roz wi jać kom pe ten cje mięk kie dy dak -
ty ków w od po wie dzi na zmie nia ją ce się ocze ki -
wa nia stu den tów. To do me na za rząd cza, my ślę,
że jest tu po trzeb ny no wy duch. Oczy wi ście,
nie da się zro bić wszyst kie go „z mar szu”, ale
trze ba wie dzieć, że zmia ny są ko niecz ne. 

– Am bit ne za da nia ma ją swo ją ce nę – ich
re ali za cja wy ma ga cza su i wy sił ku.

– My ślę, że pra ca to tak że mo ja pa sja, któ ra
da je mi sa tys fak cję i speł nie nie.

– Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała ANNA WDOWIŃSKA
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DR HAB. INŻ. 
IRE NE USZ CZAR NOW SKI

Ab sol wen t Wy dzia łu Elek trycz ne go Wyż szej Szko ły
Mor skiej. Był dok to ran tem na Wy dzia le Elek tro ni ki,
Te le ko mu ni ka cji i In for ma ty ki Po li tech ni ki Gdań skiej.
W 2004 uzy skał na Po li tech ni ce Po znań skiej sto pień
dok to ra na uk tech nicz nych w dys cy pli nie in for ma ty ka,
a w 2012 na Po li tech ni ce Wro cław skiej sto pień dok to -
ra ha bi li to wa ne go w dzie dzi nie na uk tech nicz nych.
Specjalista w za kre sie tech no lo gii in for ma cyj nych, sys te -

mów in for ma tycz nych. Je go dzia łal ność na uko wa kon cen -
tru je się na za gad nie niach sztucz nej in te li gen cji, ucze nia ma -
szy no we go, sie ci neu ro no wych, eks plo ata cji da nych, opty -
ma li za cji i al go ryt mów ewo lu cyj nych. In dek s Hir scha 12. 

Od 1998 zwią za ny z Uni wer sy te tem Mor skim w Gdy -
ni, po cząt ko wo pracował na sta no wi sku asy sten ta, obec -
nie na sta no wi sku pro fe so ra uczel ni. Od 2016 pro rek to r
ds. na uki w Uni wer sy te cie Mor skim w Gdy ni i prze wod -
ni czą cy se nac kiej ko mi sji ds. na uki.

– …z któ rych zna ko mi ta więk szość
pra cu je za gra ni cą.

– To praw da, ale więk szość za ro bio nych pie -
nię dzy kon su mu ją w Pol sce. A jest to nie ma ła
su ma: w na szej oce nie rocz nie z kont ar ma to -
rów do Pol ski ja ko upo sa że nie mo że wpły wać
na wet dwa mi liar dy eu ro. To im po nu ją ca kwo -
ta, ale też na si ab sol wen ci są świet ny mi fa chow -
ca mi, więc ich wy na gro dze nie wy no si śred nio
pięt na ście ty się cy zło tych mie sięcz nie w przy -
pad ku ofi ce ra, do na wet czter dzie stu ty się cy
zło tych dla ka pi ta na. Wła ści wie nie znam żad ne -
go przy pad ku na sze go ab sol wen ta, któ ry nie
mógł by zna leźć pra cy w za wo dzie. 

– Czy w epo ce glo ba li za cji Bał tyk jest na -
dal na szym oknem na świat? Od rzu tow ce
są szyb sze od stat ków, ro man tyzm pra cy
na mo rzu też już tro chę wy wie trzał.

– Chy ba nie do koń ca ko rzy sta my z atu tu,
ja kim jest do stęp do mo rza. Bał tyk jest i na dal
po wi nien być na szym oknem na świat, w naj -
lep szym te go sło wa zna cze nia. Bo do stęp
do mo rza to nie tyl ko moż li wość trans por to -
wa nia to wa rów stat ka mi, ale tak że ogrom ne
za ple cze dla te go trans por tu na lą dzie: por ty,
cen tra lo gi stycz ne, ba zy kon te ne ro we, spe -
dy cja. To rów nież dzie siąt ki ty się cy miejsc
pra cy w fir mach zwią za nych z trans por tem
mor skim i prze wo zem to wa rów. Ab sol wen ci
na sze go kie run ku lo gi sty ka są przez pra co -
daw ców ku po wa ni „na pniu”! 

– A prze mysł stocz nio wy?
– To dziś do me na Da le kie go Wscho du, ale

już w pro duk cji kom po nen tów dla kon struk -
cji of fsho ro wych, ta kich jak ele men ty mor -
skich elek trow ni wia tro wych czy plat form
wiert ni czych, oraz w pro duk cji stat ków spe -
cja li stycz nych je ste śmy w grze. Ab sol wen ci
Uni wer sy te tu Mor skie go pra cu ją w tej bran -
ży, są też za trud nia ni na stat kach do ob słu gi
plat form i do brze się od naj du ją na tym ryn ku.
Kon klu du jąc: z mo rza się ży je, mo rze ży wi,
więc mu si my o nie dbać. 

– Na uczel ni, któ rej ab sol wen ci
w znacz nej czę ści pra cu ją za gra ni cą,
umię dzy na ro do wie nie to prio ry tet.

– Oczy wi ście, bo mu si my wie dzieć, co się
dzie je na ryn ku pra cy za wo dów mor skich,
któ ry jest dziś to tal nie zglo ba li zo wa ny. Kon -
tak ty mię dzy na ro do we stu den tów i pra cow -
ni ków to za ra zem szan sa na zdo by cie naj bar -
dziej ak tu al nej mor skiej wie dzy, ale tak że
uzy ska nie po trzeb nych na tym świa to wym
ryn ku kom pe ten cji. To tak że bu do wa nie mar -
ki uczel ni wśród za gra nicz nych ar ma to rów,

BYŁEM ŚWIADKIEM
PRZEKSZTAŁCEŃ,

KTÓRE MOŻNA UZNAĆ
ZA KAMIENIE 

MILOWE W DZIEJACH
UCZELNI

}
}
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GRACZ 
ZESPOŁOWY

NIE JE STEM Z TYCH, KTÓ RZY GDY OD NIO SĄ SUK CES, DŁU GO DE LEK TU JĄ SIĘ SMA KIEM
„ZWY CIĘ STWA”. TO DRO GA DA JE MI OGROM NĄ FRAJ DĘ, A OSIĄ GNIĘ CIE CE LU JEST
TYL KO PO CZĄT KIEM KO LEJ NEJ WĘ DRÓW KI – MÓ WI DR HAB. GRZE GORZ MA ZU REK,
PRO REK TOR DS. WSPÓŁ PRA CY MIĘ DZY NA RO DO WEJ AKA DE MII LE ONA KOŹ MIŃ -
SKIE GO (ALK) I LAU RE AT NA GRO DY ŚRO DO WI SKO WEJ „GWIAZ DA UMIĘ DZY NA -
RO DO WIE NIA 2020” W KA TE GO RII „GWIAZ DA BA DAŃ” (RE SE ARCH STAR).

24

Jak kol wiek dziw nie to za brzmi, na ca łym je go
ży ciu za wa ży ło umię dzy na ro do wie nie. Kształ -
ce nie, ba da nia na uko we, pra ca ad mi ni stra cyj -
na na uczel ni, na wet ży cie pry wat ne (żo nę po -
znał w cza sie sta żu na uko we go na to po wej
uczel ni ho len der skiej – Til burg Uni ver si -
ty) – wszyst ko pod zna kiem in ter na cjo na li za cji.
Dla te go prof. Grze gorz Ma zu rek przy zna ną

mu w stycz niu na gro dę „Gwiaz da Umię dzy na -
ro do wie nia” trak tu je w spo sób sym bo licz -
ny: – To wy róż nie nie jest dla mnie zwień cze niem
pew ne go eta pu ży cia i do tych cza so wej pra cy, za -
rów no na uko wej, jak i w funk cji pro rek to ra, po -
nie waż w obu przy pad kach w 2020 ro ku prze cho -
dzę na in ny etap, in ny po ziom za an ga żo wa nia.
W kwe stii pra cy ba daw czej: ocze ku ję na no mi na -
cję na pro fe so ra zwy czaj ne go. A w kon tek ście pra -

cy ad mi ni stra cyj nej: koń czę ka den cję pro rek tor -
ską i bę dę się ubie gał o sta no wi sko rek to ra ALK.

Gracz ze spo ło wy
Trud no o bar dziej zin ter na cjo na li zo wa ny

ży cio rys. Ostat nie 20 lat to dla prof. Grze go -
rza Ma zur ka ży cie i pra ca w roz jaz dach
i w mię dzy na ro do wym śro do wi sku. Naj -
pierw sty pen dia i sta że na uko we (wspo mnia -
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ny już Til burg Uni ver si ty – 2000 i 2001 r.), wy -
jaz dy na uko wo -dy dak tycz ne (np. na bry tyj ski
Not tin gham Trent Uni ver si ty, por tu gal ski Uni -
ver si ty In sti tu te Lis bon czy od wie dza ny wie lo -
krot nie fran cu ski ISC Pa ris, któ re go obec nie
jest Pre zy den tem In ter na tio nal Ad vi so ry Bo -
ard). Na stęp nie wy jaz dy w cha rak te rze pro fe -
so ra wi zy tu ją ce go (uzna ne uni wer sy te ty
w Por tu ga li, Hisz pa ni, Is lan dii, Fran cji, ale też
Pe ru i Ko rei Po łu dnio wej). 

Plon tej ak tyw no ści im po nu je. Od lat pra cu je
w mię dzy na ro do wych ze spo łach ba daw czych.
Ak tyw nie uczest ni czy w pra cach in sty tu cji, któ -
re kreu ją świa to we szkol nic two eko no micz ne
i biz ne so we (np. Ad vi so ry Bo ard EFMD). Był
eks per tem ko mi sji akre dy ta cyj nej AQ Au stria
(Die Agen tur für Qu alitätssi che rung und
Ak kre di tie rung Au stria). Wy stę pu je na kon fe -
ren cjach kra jo wych i mię dzy na ro do wych (spe -
cja li zu je się w ob sza rze trans for ma cji cy fro wej
i umię dzy na ro do wie nia uczel ni). Ma na swo im
kon cie zna czą ce pu bli ka cje m.in. o umię dzy na -
ro do wie niu wła śnie (w sa mym tyl ko 2019 r.
czte ry wy so ko punk to wa ne ar ty ku ły z li sty
JCR bez po śred nio na wią zu ją ce do tej te ma ty -
ki). Od lat pu bli ku je w naj lep szych na świe cie
cza so pi smach na uko wych (np. „Eu ro pe an
Ma na ge ment Jo ur nal”, „Bu si ness Ho ri zons”).
I mi mo z ra do ścią przy ję te go wy róż nie nia
„Gwiaz da Ba dań” sta le pod kre śla, że… wca le
gwiaz dą nie jest.

– We współ cze snej na uce suk ces wią że się za -
wsze z grą ze spo ło wą. Dla te go tę na gro dę trak tu ję
przede wszyst kim ja ko wy róż nie nie dla wszyst kich
na ukow ców i pra cow ni ków, któ rzy wspo ma ga li
mnie w mo jej pra cy na uko wej – tłu ma czy. – Naj -
waż niej sze dla mnie jest więc to, że dzię ki tej na -
gro dzie pro mu je się kie ru nek ba dań na uko wych
zwią za nych ze szkol nic twem wyż szym, któ ry to ob -
szar wy da je się w Pol sce jesz cze ma ło roz wi nię ty.
Na gro da wska zu je też no we wzor ce pra cy na uko -
wej: otwar tej, in no wa cyj nej i in te re su ją cej dla glo -
bal ne go śro do wi ska na uko we go. 

Mię dzy in ny mi na otwar tość w kon tak tach mię -
dzy na ro do wych zwra ca uwa gę prof. dr hab.
An drzej Koź miń ski, pre zy dent ALK, jej za ło -
ży ciel i wie lo let ni rek tor tej uczel ni. Py ta ny
o prof. Ma zur ka, opo wia da: – Jest jed nym z tych
mło dych pol skich ba da czy, któ rzy bar dzo ła two
na wią zu ją współ pra cę z czo ło wy mi ośrod ka mi za -
gra nicz ny mi, mam tu na my śli zwłasz cza part ner -
stwo z ESCP w Pa ry żu, jed ną z naj lep szych uczel -
ni biz ne so wych na świe cie. Po tra fił zbu do wać
kil ka ze spo łów, któ re pro wa dzą wspól ne ba da nia
i ma ją wspól ne pu bli ka cje w wy so ko punk to wa -

nych cza so pi smach na świe cie. Przy zna nie na gro -
dy „Gwiaz da Umię dzy na ro do wie nia” w ka te go rii
„Gwiaz da Ba dań” dla pro fe so ra Ma zur ka jest za -
tem jak naj bar dziej uza sad nio ne.

Da lej prof. Koź miń ski wy mie nia umie jęt no ści
przy dat ne przy bu do wa niu mię dzy na ro do we -
go śro do wi ska ba daw cze go – to do bra zna jo -
mość naj now szej świa to wej li te ra tu ry, kom pe -
ten cje ję zy ko we i umie jęt no ści mię dzy ludz kie
po zwa la ją ce na wspól ną pra cę. Te ostat nie to
zda niem pre zy den ta ALK zdol ność na wią zy -
wa nia kon tak tów i umie jęt ność znaj do wa nia
wspól nej płasz czy zny za in te re so wań. – To wy -
ma ga pew ne go wy czu cia, zo rien to wa nia się,
czym lu dzie na świe cie się in te re su ją. Bo pol scy
ba da cze star sze go po ko le nia ma ją skłon ność
do kon cen tro wa nia się na pro ble ma ty ce pol skiej,
któ ra nie jest szcze gól nie in te re su ją ca dla resz ty
świa ta. Po nie waż tym, co in te re su je na ukow ców
na świe cie, są ba da nia po rów naw cze w szer szej,
mię dzy na ro do wej per spek ty wie.

Na uko wiec bez gra nic
Sam prof. Ma zu rek mó wi, że suk ce sy, ran -

kin gi, in no wa cje, umię dzy na ro do wie nie – to
wszyst ko brzmi faj nie, ale li czy się przede
wszyst kim po pro stu dru gi czło wiek. – We
współ cze snym, zglo ba li zo wa nym i usie cio wio nym
świe cie na ukę moż na two rzyć tyl ko po przez
otwar tość, cią głe ucze nie się i pod pa try wa nie in -
nych, szu ka nie wspól nych płasz czyzn po ro zu mie -
nia. Na głęb szym po zio mie ozna cza to sza cu nek
do dru gie go czło wie ka, je go sys te mu war to ści. 

Ten współ cze sny świat wy ma ga też we dług
prof. Ma zur ka za ak cep to wa nia fak tu, że trze ba
się cią gle roz wi jać i kon fron to wać z in ny -
mi. – Gdy pra ca jest pa sją, ta kie po dej ście nie jest
ni czym strasz nym, to wręcz na tu ral na ko lej rze -
czy. Po pro stu trze ba zna leźć swo je miej sce. 

Je go miej scem od lat jest Aka de mia Le ona
Koź miń skie go – uczel nia, o któ rej moż na prze -
czy tać, że to „naj bar dziej mię dzy na ro do wa
szko ła w Pol sce”. By to po czuć, wy star czy
przyjść na kam pus uczel ni w do wol ny dzień
i przyj rzeć się spie szą cym na za ję cia stu den tom.

Mu zuł man ki w hi dża bach, pa ra Hin du sów, Ko -
re an ka z wło sa mi za far bo wa ny mi na czer wo no,
po zdra wia ją cy się w drzwiach Ka na dyj czy cy,
Ukra iń cy czy Fran cu zi... Prze pis na wy pra co wa -
nie ta kiej glo bal nie roz po zna wal nej mar ki
to we dług pro rek to ra ds. współ pra cy mię dzy -
na ro do wej tej uczel ni przede wszyst kim dłu go -
fa lo wa, daw no za pla no wa na stra te gia i jej kon -
se kwent ne re ali zo wa nie.

Pro fe sor Ma zu rek po da je ta ki przy -
kład: – ALK jest jed ną z pierw szych szkół biz ne -
su na świe cie, któ ra uzy ska ła akre dy ta cję
EQUIS (1997 r.). Zro bi li śmy to, gdy ma ło kto
na świe cie, a co do pie ro w Pol sce wie dział, co to
są akre dy ta cje mię dzy na ro do we. Te raz wie le
szkół po dą żą na szą dro gą. 

Jak wy ja śnia, ta sy tu acja tyl ko mo że cie szyć
wła dze ALK, umię dzy na ro do wie nie jest bo -
wiem w in te re sie ca łej pol skiej na uki, a nie tyl -
ko po szcze gól nych na ukow ców czy uczel -
ni. – Z na szej per spek ty wy im wię cej szkół
uzy sku je mię dzy na ro do we akre dy ta cje, tym lep -
sza po zy cja na szej pol skiej na uki i na sze go śro -
do wi ska w Eu ro pie i świe cie. A prze cież o to cho -
dzi! – pod kre śla. I do da je: – W tym kon tek ście
tak że suk ce sy ALK są suk ce sa mi pol skie go szkol -
nic twa wyż sze go, bo tak na to za wsze pa trzy li -
śmy i bę dzie my pa trzeć.

Z ko lei prof. Koź miń ski, któ ry przez wie le
lat ja ko rek tor ALK kon se kwent nie dą żył
do zbu do wa nia mię dzy na ro do wej mar ki
uczel ni m.in. przez sta ra nia o mię dzy na ro do -
we akre dy ta cje oraz o za gra nicz nych wy kła -
dow ców, któ rzy mo gli by kształ cić na kie run -
kach w ca ło ści pro wa dzo nych w ję zy ku
an giel skim, stwier dza: – Zbu do wa nie ta kiej
mię dzy na ro do wej re no my uczel ni nie by ło oczy -
wi ście rze czą ła twą, ale kon se kwent nie sta wia li -
śmy wła śnie na umię dzy na ro do wie nie ja ko
na mo tor na sze go roz wo ju. To wy ni ka ło z do -
świad czeń za ło ży cie li uczel ni, któ rzy sa mi pra -
co wa li w mię dzy na ro do wych śro do wi skach i wi -
dząc za le ty tak pro wa dzo nej na uki, chcie li te
do świad cze nia prze nieść na ro dzi my grunt. Jak
mó wi z du mą prof. Koź miń ski da lej, dziś spo -
łecz ność ALK two rzą przed sta wi cie le z gó -
rą 70 na ro do wo ści, a oko ło 40 proc. stu den -
tów stu diów dzien nych to cu dzo ziem cy. 

Mul tiin stru men ta li sta
Zgod nie z ideą przy świe ca ją cą za ło że niu

ALK prof. Ma zu rek tak w pra cy na uko wej, jak
i na peł nio nym sta no wi sku pro rek to ra sku pia
się na umię dzy na ro do wie niu (np. na ALK
utwo rzył i ko or dy nu je pro gram ma gi ster skich
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TWORZYĆ

TYLKO PRZEZ
OTWARTOŚĆ
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stu diów Ma na ge ment in Vir tu al Envi ron -
ments/Ma ster in Di gi tal Mar ke ting). Moż -
na wręcz po wie dzieć, że obie ak tyw no ści (ta
na uko wa i ta ad mi ni stra cyj na) na pę dza ją się
na wza jem. – Naj pierw ja ko na uko wiec, dy dak -
tyk i kon sul tant zaj mo wa łem się sze ro ko ro zu -
mia nym wpły wem in ter ne tu i tech no lo gii na ży -
cie i biz nes, a po tem dzię ki pra cy na sta no wi sku
pro rek to ra ds. współ pra cy mię dzy na ro do wej do -
ło ży łem do tych za in te re so wań ba daw czych
„dru gi fi lar”, czy li umię dzy na ro do wie nie – wy ja -
śnia prof. Ma zu rek. 

Ale i pro wa dzo ne przez nie go ba da nia
nad umię dzy na ro do wie niem nie po zo sta ją bez
wpły wu na pra cę w funk cji pro rek to ra i im ple -
men to wa ne na uczel ni roz wią za nia. Pierw sze
z brze gu przy kła dy. W pol skich szko łach wyż -
szych me dia spo łecz no ścio we trak tu je się ja ko
„mło dzie żo we” – tre ści są two rzo ne głów nie
dla kan dy da tów na stu dia lub dla stu den tów,
a bar dzo ma ło jest po stów, któ re by by ły po -
chod ną ba dań na uko wych. – A prze cież na uka
jest obok dy dak ty ki kwin te sen cją dzia ła nia szko -
ły wyż szej! W przy pad ku ALK od kil ku lat bar dzo
in ten syw nie po pu la ry zu je my więc w me diach
(spo łecz no ścio wych, ale też w in nych) na sze ba -
da nia na uko we – opo wia da. 

In nym roz wią za niem za in spi ro wa nym pra cą
ba daw czą by ło wpro wa dze nie ści słych wy -
tycz nych do ty czą cych uak tyw nie nia ALK

w me diach spo łecz no ścio wych. Jak tłu ma czy
prof. Ma zu rek: – Z na szych ba dań wy ni ka,
że sil na mar ka szko ły (na wet ta kiej jak np.
Yale!) to za ma ło, by za chę cić pra cow ni ków tej
szko ły do pi sa nia i udo stęp nia nia tre ści jej do ty -
czą cych. Uczel nia mu si jesz cze być rów nież bar -
dzo ak tyw na w so cial me diach.

Pa sjo nat roz wo ju
Choć na ALK świę tu je w tym ro ku swój ma -

ły ju bi le usz (pra cu je tu od 15 lat), to prof. Ma -
zu rek twier dzi, że da le ko mu jesz cze do eta -
pu two rze nia bi lan sów. Śmie je się: – Mam złą
per spek ty wę, gdyż ALK jest mo im miej scem pra -
cy, a pra ca jest mo ją pa sją, więc wcho dząc na Ja -
giel loń ską [na tej uli cy znaj du je się w War sza -
wie sie dzi ba uczel ni – przyp. red.], wi dzę tyl ko
to, co jest do po pra wy. I za raz do da je, że zmia -
ny na je go uczel ni wi dać z mie sią ca na mie siąc.
Na przy kład w ostat nim kwar ta le: uru cho -
mio no tu pierw sze w re gio nie wie lo sta no wi -
sko we la bo ra to rium Blo om ber ga, po zy ska no
stra te gicz ne part ner stwo z Orac le, ja ko je dy -
na uczel nia w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej
ALK uzy ska ła w trak cie World Eco no mic Fo -
rum Da vos wy róż nie nie Po si ti ve Im pact Ra -
ting… A to tyl ko trzy z wie lu wpro wa dzo nych
ostat nio zmian.

– Ta ca ła ener gia bi je z na szej kul tu ry,
a tę two rzą na si pra cow ni cy, mo je ko le żan ki
i ko le dzy. To jest naj więk sze osią gnię cie „Oj ców
Za ło ży cie li” uczel ni: stwo rze nie uni ka to wej kul -

tu ry i at mos fe ry, w któ rej lu dzie się po pro stu
do brze czu ją i chcą two rzyć, dzia łać – mó wi
prof. Ma zu rek. Uzu peł nia, że w ta kim śro do -
wi sku je go ro lą ja ko me ne dże ra wie lu ze spo -
łów na uczel ni jest przede wszyst kim nie
prze szka dzać: – Naj wy żej mo gę po ma gać, aby
ta ener gia by ła kie ro wa na we wła ści wą stro nę.

Z ko lei py ta ny o to, jak za ko lej ne 15 lat bę -
dzie wy glą dać je go uczel nia i gdzie bę dzie
wte dy on sam, nie za sta na wia się dłu go
nad od po wie dzią. – W ży ciu za wo do wym na dal
bę dę bar dzo głod ny two rze nia faj nych, po ży -
tecz nych i do brych rze czy dla lu dzi, dla mło dzie -
ży, dla na uki i śro do wi ska uczel ni w Pol sce. Na -
to miast dla swo jej uczel ni miej sce wi dzi
w ści słym eu ro pej skim „Top of the tops”
wśród szkół biz ne su oraz jesz cze sil niej szą
glo bal ną roz po zna wal ność. I do da je ze śmie -
chem: – Ale li czę, że nie bę dzie my na to po trze -
bo wać aż pięt na stu lat.

Sku pio ny na naj waż niej szym
Je go współ pra cow ni cy mó wią, że tak

w pra cy na uko wej, jak i ad mi ni stra cyj nej ce -
chu ją go pro fe sjo na lizm, za an ga żo wa nie i kre -
atyw ność. Tę ostat nią roz wi ja, gdy ma umysł
wol ny od spraw co dzien nych. – Śmie ję się, ale
praw da jest ta ka, że naj lep sze po my sły po ja wia -
ją się, gdy je stem zre lak so wa ny: w cza sie trek -
kin gu w uko cha nych Biesz cza dach czy pod czas
bie gu w pół ma ra to nie – zdra dza. 

Sam na swo jej stro nie WWW na pi sał, że je -
go ob se sją jest ge ne ro wa nie war to ści do da -
nej. Co to ozna cza? – Brzmi to dość na uko wo,
ale cho dzi o pro sty fakt, że każ da se kun da w ży -
ciu jest tyl ko jed na i nie da się jej ku pić czy wy -
dłu żyć. Więc war to za wsze sta rać się po świę cać
czas tyl ko na to, co ma sens.

MAG DA TY TU ŁA
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Dr hab. GRZE GORZ MA ZU REK, prof. ALK

Pro fe sor na uk spo łecz nych i pra cow nik na uko wo -dy dak tycz ny Aka de -
mii Le ona Koź miń skie go, od 2012 r. pro rek tor ALK ds. współ pra cy
mię dzy na ro do wej. Dy rek tor Cen trum Ba dań Trans for ma cji Cy fro -
wej – CYBERMAN, czło nek Ko mi sji ds. Współ pra cy Mię dzy na ro do wej
KRASP, czło nek EFMD Ad vi so ry Bo ard dla re gio nu Eu ro py Środ ko wo -
-Wschod niej oraz czło nek za rzą du Sto wa rzy sze nia Edu ka cji Me ne dżer -
skiej Fo rum. W la tach 2017-2019 był człon kiem Ra dy ds. Cy fry za cji
przy Mi ni ster Cy fry za cji. Ukoń czył UE Po znań (2000, 2002), Uni ver si ty

of Til burg (2001), SGH (2005) i IESE Bu si ness Scho ol (2017). W pra cy
ba daw czej spe cja li zu je się w te ma ty ce trans for ma cji cy fro wej or ga ni za cji,
e -han dlu oraz mar ke tin gu cy fro we go.

Wie lo krot nie na gra dza ny za osią gnię cia pu bli ka cyj ne i na uko we
(m.in. w 2014 r. wy róż nio ny przez mi ni stra na uki i szkol nic twa wyż -
sze go me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej za szcze gól ne za słu gi
dla oświa ty i wy cho wa nia).

<

GRACZ
ZESPOŁOWY

Kierownictwo ALK (od prawej): prof. Andrzej Koźmiński, 
założyciel i prezydent, prof. Witold Bielecki, 
rektor i prof. Grzegorz Mazurek, prorektor 
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dial ny. Sty pen dia so cjal ne, sty pen dia za osią gnię -
cia wy ni ka ją ce z do rob ku stu den ta w róż nych
dzie dzi nach, sty pen dium dla osób nie peł no -
spraw nych, za po mo gi, a tak że moż li wość za -
miesz ka nia w Do mu Stu den ta – to wszyst ko
umoż li wia po dej mo wa nie i kon ty nu owa nie na -
uki przez mło dzież. Jest tu bi blio te ka za pew nia -
ją ca do stęp do nie zbęd nych pu bli ka cji z wła sne -
go księ go zbio ru oraz pu bli ka cji w for mie
elek tro nicz nej, a tak że w sys te mie prze ka za nia
przez in ne bi blio te ki aka de mic kie. Ab sol wen ci
po za so lid ną daw ką wie dzy teo re tycz nej otrzy -
mu ją nie zbęd ne dziś do świad cze nie prak tycz ne
re ali zo wa ne po przez pro fil prak tycz ny. Osią ga -
ją to m.in. po przez współ pra cę z za kła da mi pra -
cy oraz sze ścio mie sięcz ne prak ty ki stu denc kie.

Stu diu je tu nie speł na dwa ty sią ce stu den tów
na 12 kie run kach. Na uki spo łecz ne re pre zen to -
wa ne są przez kie run ki: bez pie czeń stwo we -
wnętrz ne, lo gi sty ka, eko no mia, pra ca so cjal na,
pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol -
na – jed no li te pię cio let nie stu dia ma gi ster skie

Uczel nia do koń ca wrze śnia 2019 r. funk cjo -
no wa ła pod na zwą Pań stwo wa Wyż sza 
Szko ła Za wo do wa w Cie cha no wie. Z dniem
1 paź dzier ni ka 2019 r. zmie ni ła na zwę 
na Pań stwo wa Uczel nia Za wo do wa (PUZ) 
im. Igna ce go Mo ścic kie go w Cie cha no wie.

Na pa tro na wy bra ny zo stał Igna cy Mo ścic -
ki – po cho dzą cy z pół noc ne go Ma zow sza ab -
sol wen t Po li tech ni ki Ry skiej i Uni wer sy te tu
w szwaj car skim Fry bur gu, wy bit ny na ukowiec
i wy na laz ca, pro fe so r Po li tech ni ki Lwow skiej
i Po li tech ni ki War szaw skiej, bu dow ni czy pol -
skie go prze my słu che micz ne go, pre zy den -
t II Rze czy po spo li tej w la tach 1926-1939.

Uczel nia po zo sta je w sta łym kon tak cie nie tyl -
ko z sa mo rzą da mi oko licz nych po wia tów
i gmin, ale tak że z in sty tu cja mi wspie ra ją cy mi
ry nek pra cy, a przede wszyst kim z pra co daw ca -
mi dzia ła ją cy mi w re gio nie cie cha now skim.

Gro no in te re sa riu szy z oto cze nia spo łecz no-
-go spo dar cze go cią gle się po więk sza. 
Ak tu al nie Pań stwo wa Uczel nia Za wo do wa 
im. Igna ce go Mo ścic kie go współ pra cu je z oko -
ło 130 za kła da mi pra cy z pół noc ne go Ma zow sza.

Ko ope ra cja ta owo cu je do sto so wa niem kie -
run ków stu diów do po trzeb ryn ku pra cy oraz
wpły wa na ko ry go wa nie pro gra mów kształ ce -
nia do po sia da nych i zmie nia ją cych się tech no -
lo gii. PUZ im. Igna ce go Mo ścic kie go w Cie -
cha no wie ma fa cho wą ka drę, no wo cze sną
ba zę dy dak tycz ną oraz sys te ma tycz nie wzbo -
ga ca swo ją ofer tę edu ka cyj ną. Wła dze uczel ni
ma ją świa do mość, że trud no wy kształ cić in ży -
nie ra czy pie lę gniar kę bez od po wied nie go za -
ple cza i no wo cze snej apa ra tu ry. Dla te go ba za
dy dak tycz na wzbo ga ca na jest sys te ma tycz nie
o no wo cze śnie wy po sa żo ne la bo ra to ria i pra -
cow nie umoż li wia ją ce edu ka cję na naj wyż -
szym po zio mie tech no lo gicz nym.

Szko ła dba tak że o wspar cie so cjal ne stu den -
tów. Funk cjo nu je tu sku tecz ny sys tem sty pen -
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Nowe oblicze CIECHANOWSKIEJ uczelni
PAŃ STWO WA UCZEL NIA ZA WO DO WA IM. IGNA CE GO MO ŚCIC KIE GO W CIE CHA NO WIE
NA STA ŁE WPI SA ŁA SIĘ W KRA JO BRAZ EDU KA CYJ NY PÓŁ NOC NE GO MA ZOW SZA. Z RO KU
NA ROK RO ŚNIE JEJ ZNA CZE NIE I ZWIĘK SZA SIĘ SYS TE MA TYCZ NIE LICZ BA RE KRU TO WA -
NYCH STU DEN TÓW. MU RY UCZEL NI OD CZA SU JEJ UTWO RZE NIA OPU ŚCI ŁO PO NAD SIE DEM
TY SIĘ CY AB SOL WEN TÓW Z TY TU ŁEM IN ŻY NIE RA LUB LI CEN CJA TA.
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oraz za rzą dza nie stu dia II stop nia. Na uki in ży -
nie ryj no -tech nicz ne i rol ni cze to: in for ma ty ka,
me cha ni ka i bu do wa ma szyn, in ży nie ria śro do -
wi ska, rol nic two, elek tro ni ka i te le ko mu ni ka -
cja. Na uki o zdro wiu re pre zen tu je pie lę gniar -
stwo re ali zo wa ne na stu diach li cen cjac kich
i ma gi ster skich. W ostat nich la tach utwo rzo no
jed no li te stu dia ma gi ster skie oraz stu dia dru gie -
go stop nia. Od ro ku aka de mic kie go 2020/21
pla no wa ne jest uru cho mie nie stu diów II stop -
nia na kie run ku pra ca so cjal na.

Z ra por tu MNiSW pod su mo wu ją ce go lo sy
ab sol wen tów szkół wyż szych wy ni ka, że zde -
cy do wa na więk szość osób opusz cza ją cych
mu ry cie cha now skiej uczel ni znaj du je za trud -
nie nie. Nic więc dziw ne go, że PUZ im. Igna ce -
go Mo ścic kie go w Cie cha no wie jest po strze -
ga na ja ko uczel nia no wo cze sna, ela stycz nie
re agu ją ca na zmie nia ją ce się po trze by lo kal ne -
go ryn ku pra cy, spraw nie współ dzia ła ją ca z lo -
kal nym oto cze niem pra co daw ców, ad mi ni -
stra cją sa mo rzą do wą, śro do wi skiem
edu ka cyj nym oraz od po wia da ją ca na ocze ki -
wa nia miesz kań ców pół noc ne go Ma zow sza.

W ra mach kół na uko wych stu den ci bio rą

udział w wy pra wach edu ka cyj nych, po głę bia -
jąc wie dzę, zdo by wa ją do świad cze nie, zbie -
ra ją in for ma cje do pro wa dzo nych ba dań na -
uko wych. Wy ni ki swo jej pra cy pre zen tu ją
na kon fe ren cjach i sym po zjach na uko wych, są
au to ra mi lub współ two rzą pu bli ka cje.

Stu den ci za in te re so wa ni spor tem i tu ry sty ką
sku pie ni są wo kół Uczel nia ne go Ko ła Tu ry -
stycz ne go „Tra per”, któ re pro wa dzi trzy sek -
cje: ka ja ko wą, ro we ro wą i węd kar ską. Spły wy
ka ja ko we, raj dy ro we ro we i za wo dy węd kar -
skie to za ję cia, w któ rych licz nie uczest ni czą
stu den ci. Za ję cia spor to we do pa so wy wa ne są
do za in te re so wań mło dzie ży. Gry spor to we,
pił ka noż na, ko szy ków ka, siat ków ka, pły wa nie,
ale tak że ćwi cze nia ru cho we i kul tu ry stycz ne
kształ tu ją ce syl wet kę, to ulu bio ne for my spę -
dza nia cza su wol ne go przez stu den tów.

Wy mia na za gra nicz na re ali zo wa na jest w ra -
mach pro gra mu Era smus. Dzię ki te mu stu -
den ci z kra jów, z któ ry mi PUZ im. Ignacego
Mościckiego pro wa dzi współ pra cę, za li cza ją
część stu diów w uczel ni, ale dzię ki te mu po -
zna ją Pol skę. PUZ pro wa dzi wy mia nę z wie -
lo ma kra ja mi Eu ro py.

Zgod nie z po stu la ta mi ro dzi ców w uczel ni
dzia ła przed szko le oraz Uni wer sy tet Dzie cię -
cy, a tak że Aka de mic kie Cen trum Kształ ce nia
re ali zu ją ce edu ka cję na po zio mie szko ły po -
nad pod sta wo wej.

Roz po czę ła się re je -
stra cja na bez płat ne
warsz ta ty na uko we dla
uczniów szkół po nad -

pod sta wo wych na Po li tech ni ce War szaw -
skiej, or ga ni zo wa ne wspól nie przez Wy -
dział Che micz ny PW oraz Fun da cję
Ada med. Mło dzież w wie ku 14-19 lat mo -
że wy brać jed ne z sze ściu week en do wych
za jęć, po ru sza ją cych zróż ni co wa ne te ma -
ty z ob sza ru che mii, fi zy ki i bio lo gii.
Ucznio wie spo za War sza wy mo gą li czyć
na zwrot kosz tów trans por tu oraz – w ra -
zie ko niecz no ści – noc le gu.

Warsz ta ty re ali zo wa ne są w ra mach pro jek -
tu SmartUP Aca de my, któ ry Fun da cja Ada med
za ini cjo wa ła w 2015 ro ku. To cykl za jęć po pu -
lar no nau ko wych z za kre su na uk ści słych
i przy rod ni czych, przy go to wy wa ny co rocz nie
w ści słej współ pra cy z part ne rem Fun da -
cji – Wy dzia łem Che micz nym Po li tech ni ki
War szaw skiej. Dzię ki warsz ta tom mło dzi pa -
sjo na ci na uki mo gą po znać fa scy nu ją cy świat
che mii, bio lo gii i fi zy ki pod okiem aka de mic -
kich eks per tów i prak ty ków pra cu ją cych na co
dzień nad roz wo jem in no wa cyj nych le ków. 

– Cie szy my się z wie lo let niej współ pra cy z Po li -
tech ni ką War szaw ską. Każ de ko lej ne warsz ta ty
to kil ka set mło dych lu dzi, któ rym wspól nie po -
ma ga my po dą żać trud ną, ale i fa scy nu ją cą dro gą
roz wo ju na uko we go. Chce my bu do wać w nich
prze ko na nie, że w przy szło ści ich pa sja do na uki
mo że zna leźć prak tycz ny wy miar. Dzię ki niej bę -
dą mo gli pro wa dzić in no wa cyj ne ba da nia i zmie -
niać w ten spo sób świat na lep sze – mó wi Mar -
ty na Strup czew ska z Fun da cji Ada med,
kie row nik pro gra mu ADAMED SmartUP. 

Wio sen na edy cja warsz ta tów od bę dzie się
we dług na stę pu ją ce go har mo no gra mu:
• 21 mar ca – Elek tro che mia dla każ de -

go – z cze go wy ni ka si ła re ak cji re doks? 

• 28 mar ca – Pro jek to wa nie współ cze snych
le ków oraz bio tech no lo gicz ne stra te gie ich
otrzy my wa nia

• 25 kwiet nia – ELISA czy We stern – oto jest
py ta nie?

• 16 ma ja – In te li gent ne ko sme ty ki ko lo ro -
we – mit czy przy szłość?

• 23 ma ja – Mi kro ko smos, czy li ma li to wa -
rzy sze bro ni lub wro go wie oraz jak ich roz -
po znać

• 6 czerw ca – Igła w sto gu sia na, czy li
po okrusz kach do ce lu – kto uży wał ma te -
ria łu wy bu cho we go?

We wszyst kich za ję ciach mo gą wziąć udział
ucznio wie szkół po nad pod sta wo wych, w wie -
ku 14-19 lat, któ rzy nie uczest ni czy li w nich
wio sną i je sie nią 2019 r. Opis po szcze gól nych
te ma tów oraz for mu larz re je stra cyj ny do stęp ne
są pod ad re sem: https://ada med smar tup.
pl/warsz ta ty -pw/. Na stro nie znaj du ją się też in -
for ma cje o in nych dzia ła niach pro wa dzo nych
w ra mach pro jek tu ADAMED SmartUP 
– w tym te do ty czą ce ogól no pol skie go pro gra -
mu sty pen dial ne go oraz po zo sta łych za jęć dla
uczniów. 

Otwarte warsztaty dla uczniów z nauk ścisłych i przyrodniczych 
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Per spek ty wy od gry wa ją w umię dzy na ro do wie -
niu szkol nic twa wyż sze go w Pol sce. Rek tor
Wiak stwier dził, że na je go uczel ni sta le ro śnie
licz ba za gra nicz nych stu den tów, a ko lej nym
im pul sem słu żą cym jej po pu la ry za cji bę dą stu -
denc kie igrzy ska spor to we EUSA, któ re od -
bę dą się w Ło dzi w 2022 r. – Dla te go za pro si -
li śmy pań stwa w uni kal ne miej sce, do Za to ki
Spor tu Po li tech ni ki Łódz kiej, któ re to miej sce po -
ka zu je zu peł nie in ne ob li cze uczel ni, wzo ro wa ne
na uni wer sy te tach w sty lu ame ry kań skim. 

Z ko lei Wal de mar Si wiń ski przy po mniał,
że PŁ by ła współ or ga ni za to rem pierw szej

Pięć se sji ple nar nych, czte ry se sje rów no le głe
(se sje rów no le głe to te go rocz na no wość w for -
mu le kon fe ren cji), dwóch mi ni strów, 53 mów -
ców i po nad 300 uczest ni ków – tak naj kró cej
moż na scha rak te ry zo wać zor ga ni zo wa ną już
po raz trzy na sty przez Per spek ty wy, a po raz
trze ci wspól nie z Po li tech ni ką Łódz ką do rocz -
ną kon fe ren cję po świę co ną te ma ty ce umię dzy -

na ro do wie nia pol skich szkół wyż szych. Wy da -
rze nie jest czę ścią pro gra mu „Stu dy in Po land”
w tym ro ku świę tu ją ce go 15-le cie ist nie nia. 

W uro czy stym otwar ciu wzię li udział m.in.
Ma rek Za gór ski, mi ni ster cy fry za cji, Han -
na Zda now ska, pre zy dent Ło dzi, prof. Zbi -
gniew Mar ci niak, prze wod ni czą cy Ra dy
Głów nej Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go.

Wi ta jąc uczest ni ków kon fe ren cji prof. Sła -
wo mir Wiak, rek tor Po li tech ni ki Łódz kiej
pod kre ślił, że Fun da cja Edu ka cyj na „Per spek -
ty wy” jest dziś już glo bal nym gra czem na ryn -
ku edu ka cyj nym i po dzię ko wał za ro lę, ja ką
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O TYM, ŻE TRZY NAST KA WCA LE NIE JEST PE CHO WA, MO GLI SIĘ PRZE KO NAĆ 
UCZEST NI CY XIII KON FE REN CJI „STU DEN CI ZA GRA NICZ NI W POL SCE 2020” 

ZOR GA NI ZO WA NEJ W TYM RO KU WSPÓL NIE Z PO LI TECH NI KĄ ŁÓDZ KĄ 27-28 STYCZ NIA. 

UMIĘDZYNARODOWIENIE
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kon fe ren cji „Stu den ci za gra nicz ni w Pol sce”
(w 2007 r.). Si wiń ski za uwa żył: – Ta kon fe ren -
cja zo sta ła zor ga ni zo wa na, po nie waż wszy scy
tu taj ze bra ni chce my się na tchnąć no wy mi ide -
ami do ty czą cy mi umię dzy na ro do wie nia, a wie -
rzy my, że Łódź i uczel nia, któ ra jest go spo da -
rzem te go wy da rze nia, czy li Po li tech ni ka
Łódz ka, mo że nam w tym po móc. Pre zes Si wiń -
ski za zna czył też, że głów nym ce lem, ja ki or -
ga ni za to rzy sta wia ją przed łódz ką kon fe ren -
cją, jest od po wiedź na py ta nie, jak utrzy mać
tem po wzro stu licz by stu den tów za gra -
nicz nych w Pol sce. We dług Si wiń skie go jed -
nym z roz wią zań tej kwe stii mo że być pro -
mo wa nie Pol ski ja ko hu bu IT.

Pre zy dent Ło dzi, Han na Zda now ska, ab sol -
went ka Po li tech ni ki Łódz kiej, pod kre śli ła ro lę

Konferencja STUDENCI ZAGRANICZNI w Polsce 2020
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Dy rek tor Fun da cji Edu ka cyj nej
„Per spek ty wy”, roz wi ja jąc te mat,
za zna czy ła ro lę Per spek tyw ja ko
m.in. or ga ni za to ra naj więk szej
w Eu ro pie mię dzy na ro do wej kon -
fe ren cji dla ko biet w tech no lo -
giach, czy li wy da rze nia „Per spek -
ty wy Wo men in Tech Sum mit”,
któ re go trze cia edy cja od bę dzie
się w grud niu 2020 r. w War sza -
wie. To wy da rze nie jest od po wie -
dzią na jed no z ogra ni czeń, wo bec
ja kich stoi bran ża in for ma tycz -
na w Pol sce, a mia no wi cie – na de -
fi cyt ko biet w tech no lo giach, a szcze gól nie
w tak spe cja li stycz nych ob sza rach jak np. cy -
ber bez pie czeń stwo.

Uczest ni czą cy w tej se sji Ma rek Za gór ski,
mi ni ster cy fry za cji, dzię ku jąc za za pro sze nie
na kon fe ren cję, po wie dział: – Znaj du je my się
te raz w bar dzo waż nym dla na sze go kra ju mo -
men cie. Waż nym, bo sto imy przed szan są włą -
cze nia pol skiej na uki w ogól no świa to wy nurt,
i al bo tę szan sę wy ko rzy sta my, al bo ją stra ci my.

Za gór ski za uwa żył, że istot ne jest zna le zie -
nie od po wie dzi na py ta nie o to, ja ką trans for -
ma cję po win no przejść pol skie szkol nic two
wyż sze, by móc spo koj nie my śleć o przy szło -
ści. Za zna czył, że pod no szo ne przez dr B. Si -
wiń ską suk ce sy na mię dzy na ro do wych olim -
pia dach i za wo dach, są za słu gą wy łącz nie

kil ku na stu osób – na uczy cie li, któ rzy z nie -
zmien ną pa sją i de ter mi na cją kształ cą ko lej ne
po ko le nia mło dych i zdol nych in for ma ty -
ków. – A prze cież ta kich osób mu si my mieć
wię cej, je śli chce my po waż nie my śleć o na szej
ro li w co raz bar dziej in for ma ty zu ją cym się 
świe cie. Dla te go dziś po win ni śmy so bie po wie -
dzieć: suk ce sy, tak, ale po trzeb ne są szer sze
i so lid niej sze pod sta wy, by suk ces nie był in dy wi -
du al nym do ko na niem, ale sta wał się udzia łem
co raz więk szej gru py przed sta wi cie li mło de go
po ko le nia. 

Z ko lei prof. dr hab. inż. Sła wo mir Wiak,
rek tor Po li tech ni ki Łódz kiej, po wo łu jąc się
na wy po wie dzia ne w 2017 r. przez pre zy den -
ta Fran cji Em ma nu ela Ma cro na sło wa, po -
wie dział: – Obo wiąz kiem uczel ni jest pra ca
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UMIĘDZYNARODOWIENIE
– fundament rozwoju

polskich uczelni

< mię dzy na ro do wych stu den tów w bu do wa niu
kul tu ry to le ran cji, ucze niu współ pra cy
i otwar to ści. Jak stwier dzi ła, za gra nicz ni stu -
den ci sta ją się am ba sa do ra mi na sze go kra ju,
uczel ni i mia sta, a za wią za ne pod czas stu diów
przy jaź nie zo sta ją na ca łe ży cie.

Po land – IT HUB
Te ma tem pierw szej se sji by ło „Pol ska ja ko

mię dzy na ro do wy HUB na uko wy i edu ka -
cyj ny w za kre sie IT”. Otwie ra jąc spo tka nie,
dr Bian ka Si wiń ska, dy rek tor za rzą dza ją ca
Fun da cji Edu ka cyj nej „Per spek ty wy”, stwier -
dzi ła: – Kie dy my śli my o umię dzy na ra da wia niu
pol skich uczel ni, za sta na wia my się też nad tym,
ja kie dzie dzi ny na uki mo że my uznać za pol skie
spe cjal no ści, któ ry mi mo gli by śmy dziś przy cią gać
ob co kra jow ców na stu dia. Jed ną z nich jest
na pew no in for ma ty ka. Ar gu men tu jąc, Bianka Si -
wiń ska wska zy wa ła na ta kie „hi sto rycz ne” do -
ko na nia, jak np. lwow ska szko ła ma te ma tycz -
na dzia ła ją ca w okre sie mię dzy woj nia, udział
pol skich na ukow ców w roz szy fro wa niu ko du
Enig my czy po wo jen ny roz wój bran ży kom pu -
te ro wej w Pol sce. – Nie bez zna cze nia są tak że
ostat nie na sze suk ce sy, jak choć by zwy cię stwa
pol skich stu den tów w świa to wych mi strzo stwach
w pro gra mo wa niu ze spo ło wym czy bar dzo sil -
na i do sko na le się roz wi ja ją ca bran ża ga min go wa.
Dla te go na szym ce lem po win no być wy pro mo wa -
nie Pol ski ja ko hu bu IT i com pu ter scien ces.
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na rzecz ich oto cze nia oraz się ga nie do naj niż -
sze go szcze bla edu ka cji. Je śli cho dzi o to pierw -
sze, na Po li tech ni ce Łódz kiej uru cha mia my
kształ ce nie prak tycz ne,. Je śli bo wiem w kształ ce -
niu nie bę dzie my się wspie rać do świad cze nia mi
glo bal nych firm, nie od nie sie my suk ce su. Je śli zaś
cho dzi o to dru gie, na uczel ni uru cho mi li śmy
Cen trum Mi strzo stwa In for ma tycz ne go, któ re ma
się przy czy niać do co raz więk szych suk ce sów
uczniów w mię dzy na ro do wych za wo dach IT.

Jed nym z cie ka wych wnio sków, ja kie przed -
sta wił w dys ku sji Mar cin Ci chy, pre zes Urzę -
du Ko mu ni ka cji Elek tro nicz nej, był ten: 
– W Pol sce ma my świet nych in ży nie rów pro gra -
mo wa nia, ale ich pro ble mem jest to, że nie po -

tra fią się prze bić na wyż sze szcze ble awan su
w glo bal nych kor po ra cjach. Bra ku je im pew no ści
sie bie i umie jęt no ści pro mo wa nia się. A prze cież
wła śnie te kom pe ten cje są bar dzo istot ne, je śli
chce my szu kać am ba sa do rów pol skiej na uki
w dzie dzi nie IT.

Na se sji wy stą pi ła tak że Iwo na Brzóz ka -
-Złot nic ka, sze fo wa Sto wa rzy sze nia Cy fro wy
Dia log, któ ra za uwa ży ła: – Uczel nie bar dzo czę -
sto nie wie dzą, co się dzie je w szko łach, a prze -
cież to wła śnie ze szkół bio rą się stu den ci tych
uczel ni. Dziś świet ni ucznio wie tech ni ków, któ rzy
w szko łach w ra mach na przy kład kół in for ma -
tycz nych uczest ni czą w cie ka wych pro jek tach,
czu ją co raz więk szą nie chęć do stu dio wa nia.

Dla te go uwa żam, że ko niecz ne jest spo tka nie
przed sta wi cie li dwóch mi ni sterstw – Mi ni ster -
stwa Edu ka cji Na ro do wej i Mi ni ster stwa Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go – i wspól ne za sta no wie -
nie się, jak roz wią zać ten pro blem.

Ro la szkół dok tor skich 
w umię dzy na ro do wie niu

In ną in te re su ją cą dys ku sją, do ja kiej do szło
na kon fe ren cji, by ła ta na se sji „Szko ły dok -
tor skie – szan są na umię dzy na ro do wie -
nie pol skiej na uki?”. Je den z uczest ni ków
spo tka nia, dr hab. inż. Ry szard Pi ra mi do -
wicz, kie row nik Szko ły Dok tor skiej Po li tech -
ni ki War szaw skiej, stwier dził: – Naj więk szym
wy zwa niem dzi siaj, w ob li czu re for my, jest
zmia na sys te mu my śle nia o dok to ra cie. Mu si my
za cząć trak to wać dok to ran tów ja ko waż ne 
oso by dla uczel ni, a nie tyl ko ja ko pe ten tów.

Agniesz ka Ste fa niak -Hryc ko, wi ce dy rek -
tor Na ro do wej Agen cji Wy mia ny Aka de mic -
kiej, zwró ci ła uwa gę na to, że pro ble mem
szkol nic twa wyż sze go w Pol sce jest ścią gnię cie
dok to ran tów z za gra ni cy do Pol ski.

Z ko lei na se sji „E -mar ke ting – wspar cie
dla umię dzy na ro do wie nia. Wy zwa nia za -
rząd cze, na rzę dzia i do bre prak ty ki” za -
sta na wia no się nad czyn ni ka mi zmian
na uczel niach, któ re mo gą wpły nąć na przy -
szłość kształ ce nia wyż sze go.

Na se sji prak ty ka mi mar ke tin go wy mi
w por ta lach spo łecz no ścio wych dzie li ła się
Ka ta rzy na Zdul ska, kie row nik Dzia łu Mar -
ke tin gu, Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po zna -
niu (uczel nia kła dzie na cisk na ak tyw ność
na In sta gra mie), na to miast pro wa dzą cy spo -
tka nie prof. dr hab. Grze gorz Ma zu rek,
pro rek tor ds. współ pra cy z za gra ni cą, Aka de -
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mia Le ona Koź miń skie go, mó wił o tym, jak
je go uczel nia sta ra się po zy ski wać stu den tów
za gra nicz nych, ko rzy sta jąc z po śred ni ków
on li ne’owych.

Spo rym za in te re so wa niem cie szy ła się
rów nież se sja „Ob li cza umię dzy na ro do -
wie nia – part ne rzy w cen trum uwa gi”.
Pro wa dzą cy spo tka nie Wal de mar Si wiń ski
za zna czył na wstę pie: – Umię dzy na ro do wie -
nie nie jest moż li we bez dzia łań sko or dy no wa -
nych, sys te mo wych. W swo im wy stą pie niu
prof. dr hab. Ma ciej Dusz czyk, pro rek tor
Uni wer sy te tu War szaw skie go, stwier dził, że
uczel nie ocze ku ją sta bil ne go pra wa i no -
wych re gu la cji le gi sla cyj nych (głów nie
w kon tek ście wy da wa nia wiz ob co kra jow -
com chcą cym stu dio wać w Pol sce), bo do -
pie ro ta kie zmia ny wpro wa dzo ne przez rząd
po zwo lą wła dzom szkół wyż szych pro wa -
dzić sta łą po li ty kę ukie run ko wa ną na in ter -
na cjo na li za cję. 

To masz Cy try no wicz, dy rek tor Biu ra Sze -
fa Urzę du do Spraw Cu dzo ziem ców, przy po -
mi nał z ko lei, że na stro nie za rzą dza nej przez
nie go in sty tu cji moż na zna leźć bar dzo szcze -
gó ło wy i zgod ny z naj now szy mi re gu la cja mi
praw ny mi hand bo ok, któ ry mo że sta no wić

dla uczel ni po moc w kon tek ście in ter na cjo na -
li zo wa nia szkol nic twa wyż sze go w Pol sce. 

Z sa li po stu lo wa no: – Ko niecz ne jest uprosz -
cze nie ko mu ni ka cji mię dzy uczel nia mi a urzę -
da mi i stu den ta mi (lub: kan dy da ta mi na stu -
dia), tak by ła twiej sze sta ło się skła da nie
wnio sków o wi zy. Agniesz ka Ste fa niak -
-Hryc ko, wi ce dy rek tor Na ro do wej Agen cji
Wy mia ny Aka de mic kiej przy zna ła: – Mnie
szcze gól nie mar twi kwe stia gor sze go trak to wa -
nia na ukow ców niż stu den tów. To źle, że wi -
za na uko wa się nie przy ję ła. Prof. dr hab. inż.
Ma rek Pa weł czyk, pro rek tor Po li tech ni ki
Ślą skiej, mó wił, że dla je go uczel ni jed nym ze
szcze gól nie istot nych ce lów jest wła śnie
umię dzy na ro do wie nie na ukow ców.

Świę to wa nie z gwiaz da mi 
Wie czo rem 27 stycz nia uczest ni cy kon fe -

ren cji spo tka li się na uro czy stej ga li, w cza sie
któ rej wrę czo no dwie waż ne w kon tek ście
umię dzy na ro do wie nia pol skich uczel ni na gro -
dy: Na gro dę Śro do wi sko wą „Gwiaz dy Umię -
dzy na ro do wie nia 2020” oraz wy róż nie nia
w kon kur sie „In ter stu dent 2020”.

Istot nym punk tem pro gra mu dru gie go dnia
kon fe ren cji by ło spo tka nie z dr An ną

Bu dza now ską, wi ce mi ni ster na uki i szkol -
nic twa wyż sze go. Pa ni mi ni ster pod kre śla ła,
że umię dzy na ro do wie nie pol skich uczel ni
sta no wi fi lar stra te gii wi ce pre mie ra Ja ro sła wa
Go wi na od po cząt ku spra wo wa nia przez nie -
go funk cji mi ni stra na uki i szkol nic twa wyż -
sze go. – In ter na cjo na li za cja to pię ta achil le so -
wa szkol nic twa wyż sze go w Pol sce i wciąż nie
po zwa la nam wy ko nać sko ku, któ ry po zwo li pol -
skim uczel niom za ist nieć w na uko wym świe -
cie – mó wi ła Bu dza now ska. Jed nym z ele -
men tów stra te gii MNiSW zmie rza ją cej
do więk sze go umię dzy na ro do wie nia uczel ni
pol skich by ło utwo rze nie szkół dok tor -
skich. – To był do sko na ły krok, po nie waż utwo -
rzy li śmy na pol skich uczel niach mo del kształ ce -
nia mło dych na ukow ców po wszech nie
roz po zna wal ny w świe cie na uki – chwa li ła. We -
dług niej ko niecz ne jest te raz bu do wa nie
mar ki pol skiej na uki, tak by ca ła or ga nicz -
na pra ca osób za an ga żo wa nych w umię dzy -
na ro do wie nie uczel ni mia ła sens. 

W cza sie se sji „Umię dzy na ro do wie nie
w prak ty ce – pro ble my, spra woz da nia,
ko mu ni ka ty”, przed sta wio no do ko na nia
z ubie głe go ro ku w ra mach pro gra mów róż -
nych in sty tu cji wspo ma ga ją cych umię dzy na ro -
do wie nie szkol nic twa wyż sze go w Pol sce.Zo -
sta ły za pre zen to wa ne pro gra my Aka de mii
In ter na cjo na li za cji, NAWA, Stu dy in Po land.
Głos za brał tak że Do mi nik Le żań ski, prze -
wod ni czą cy Par la men tu Stu den tów RP, i przed -
sta wił sta no wi sko pol skich stu den tów zwią za -
ne z kwe stia mi umię dzy na ro do wie nia.

Za my ka jąc kon fe ren cję pre zes Si wiń ski za -
zna czył: – Cie szę się, że wła śnie tu taj, na uczel -
ni, któ ra już na po cząt ku lat 90. uru cho mi ła stu -
dia po an giel sku w ra mach „In ter na tio nal Fa cul ty
of En gi ne ering”, a po tem tak że po fran cu sku, nie
tyl ko od po wie dzie li śmy so bie na kil ka waż nych
py tań, ale tak że po sta wi li śmy ko lej ne… Być mo -
że na te no we kwe stie od po wie dzi przy nie sie
przy szło rocz na kon fe ren cja, or ga ni zo wa na wspól -
nie z Uni wer sy te tem Przy rod ni czym we Wro cła -
wiu, na któ rą za pra sza my już dziś!

MAGDA TYTUŁA
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wod ni czą cy KRASP stwier dził też, że wiel kie rze -
czy nie dzie ją się dla te go, że sto ją za ni mi je dy nie
nie po spo li ty wy si łek czy ogrom na wie dza osób
w nie za an ga żo wa nych. tych naj waż niej szych
dzia ła niach w naj więk szej mie rze de cy du je pa sja
lu dzi, któ rzy głę bo ko ro zu mie ją po trze bę umię -
dzy na ra da wia nia pol skie go szkol nic twa wyż sze go.

Na to miast dr Bian ka Si wiń ska, dy rek tor
za rzą dza ją ca Fun da cji Edu ka cyj nej Per spek ty -

W cza sie uro czy stej ga li wrę cze nia III Na gro -
dy Śro do wi sko wej „Gwiaz dy Umię dzy na ro do -
wie nia” (27 stycz nia, Sa la Eu ro pej ska Ho te lu
Am ba sa dor Pre mium w Ło dzi) prze wod ni czą -
cy Kon fe ren cji Rek to rów Aka de mic kich Szkół

Pol skich prof. dr hab. inż. Jan Szmidt za -
uwa żył: – Przy zna nie wy róż nień dla Gwiazd
Umię dzy na ro do wie nia to bar dzo waż ne wy da rze -
nie, po nie waż dzię ki nie mu mo że my po ka zać po -
li ty kom, że do ko nu je my rze czy wiel kich. Prze cież
wszy scy ci, któ rym umię dzy na ro do wie nie pol skich
uczel ni le ży na ser cu, dzia ła ją nie tyl ko w in te re -
sie tych że uczel ni, ale i ca łe go kra ju, przy czy nia -
jąc się bez po śred nio do pro mo wa nia Pol ski. Prze -
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IN TER NA CJO NA LI ZA CJA NA UKI I PRO CE SU DY DAK TYCZ NE GO TO GŁÓW NE 
WY ZWA NIE, PRZED KTÓ RYM STOI POL SKIE SZKOL NIC TWO WYŻ SZE. 

PRZY ZNA NA W TYM RO KU JUŻ PO RAZ TRZE CI NA GRO DA ŚRO DO WI SKO WA 
„GWIAZ DY UMIĘ DZY NA RO DO WIE NIA / IN TER NA TIO NA LI ZA TION STARS” WSPIE RA TEN

PRO CES. CO JED NAK NIE MNIEJ WAŻ NE: PRO MU JE OSO BY, KTÓ RE NIE TYL KO SWO JĄ
CIĘŻ KĄ PRA CĄ I UMIE JĘT NO ŚCIA MI, ALE PRZEDE WSZYST KIM SWO IM ZA AN GA ŻO -

WA NIEM PRZY CZY NIA JĄ SIĘ DO UMIĘ DZY NA RO DO WIE NIA POL SKIEJ NA UKI.

Błysk talentu
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wy, człon ki ni Ka pi tu ły Na gro dy, pod kre -
śla: – Na gro da pro mu je oso by, któ re ucie le śnia ją
idee otwar to ści pol skie go śro do wi ska aka de mic -
kie go na świat. To waż ne dla śro do wi ska wy róż -
nie nie, po nie waż pra ca wkła da na w umię dzy na -
ro do wie nie uczel ni jest czę sto nie do strze ga na,
a prze cież ma klu czo wą war tość. 

Na gro dy Śro do wi sko we „Gwiaz dy Umię -
dzy na ro do wie nia 2020” ode bra li: dr inż. Do -

ro ta Pio trow ska z Po li tech ni ki Łódz kiej
(Gwiaz da Za rzą dza nia / Ma na ge ment Star),
Mar cin Wit kow ski z Uni wer sy te tu Ada ma
Mic kie wicz w Po zna niu (Gwiaz da Mar ke tin gu /
Mar ke ting Star), Wik to ria He run z Urzę du
Mia sta Lu blin (Wscho dzą ca Gwiaz da / Ri sing
Star), prof. dr hab. n. med. Ja cek Sze pie -
tow ski z Uni wer sy te tu Me dycz ne go we Wro -
cła wiu (Gwiaz da Na ucza nia / Te aching Star),

dr hab. Grze gorz Ma zu rek z Aka de mii Le -
ona Koź miń skie go (Gwiaz da Ba dań / Re se arch
Star), prof. dr hab. Adam Je lo nek z Uni wer -
sy te tu Ja giel loń skie go (Gwiaz da Dy plo ma cji /
Di plo ma cy Star). Przy zna no też (po śmiert nie)
na gro dę w ka te go rii Di stin gu ished Star prof.
dr. hab. inż. Mar ko wi Tu kien dor fo wi, rek -
to ro wi Po li tech ni ki Opol skiej i prze wod ni czą -
ce mu Ko mi sji ds. Współ pra cy Mię dzy na ro do -
wej KRASP. Uczest ni cy ga li od da li hołd
przed wcze śnie zmar łe mu pro fe so ro wi Tu -
kien dor fo wi.

Na gro dy (w po sta ci wy jaz dów na pre sti żo -
we kon fe ren cje mię dzy na ro do we) ufun do wa -
ły: FRSE (Re se arch Star, Ma na ge ment Star),
NAWA (Te aching Star, Mar ke ting Star), LOT
(Ri sing Star), IREG Ob se rva to ry (Di plo ma cy
Star). Mi chał Fi joł, wi ce pre zes ds. han dlo -
wych PLL LOT, za zna czył: – Sam ty tuł tej na -
gro dy wpi su je się wprost w war to ści, któ re chce
pro mo wać LOT. Trze ba też wie dzieć, że Pol skie
Li nie Lot ni cze LOT co raz moc niej an ga żu ją się
w ry nek edu ka cyj ny, po nie waż wszyst kim nam
po trze ba tych pięk nych umy słów i te go, by nie sio -
ne przez nie idee się roz prze strze nia ły.

Na gro da Śro do wi sko wa „Gwiaz dy Umię -
dzy na ro do wie nia” przy zna wa na jest przez Ka -
pi tu łę, w któ rej re pre zen to wa ne są głów ne
pol skie in sty tu cje i or ga ni za cje za an ga żo wa ne
w roz wój umię dzy na ro do wie nia: MNiSW,
KRASP NAWA, FRSE, Per spek ty wy, IROs Fo -
rum, Par la ment Stu den tów RP, Kra jo wa Re -
pre zen ta cja Dok to ran tów, Sto wa rzy sze nie
PRom, Era smus Stu dent Ne twork.

Ho no ro wy pa tro nat nad na gro dą spra wu ją
wi ce pre mier, mi ni ster na uki i szkol nic twa wyż -
sze go Ja ro sław Go win i prze wod ni czą cy
KRASP prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. 

MT
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Gwiazda Nauczania
TEACHING STAR

Gwiazda Dyplomacji
PUBLIC DIPLOMACY STAR

Jest kie row ni kiem Ka te dry i Kli ni ki Der ma to lo gii, We ne ro lo gii i Aler -
go lo gii UMW oraz pro rek to rem ds. roz wo ju UMW. Ma wy jąt ko wy do -
ro bek w za kre sie mię dzy na ro do wej współ pra cy/umię dzy na ro do wie nia
na po lu edu ka cyj nym. Spra wił, że pro wa dzo na przez nie go jed nost ka
sta ła się re no mo wa nym ośrod kiem aka de mic kiej der ma to lo gii i we ne -
ro lo gii. Dziś za rów no stu den ci, jak i le ka rze z in nych kra jów za bie ga ją,
by wła śnie we Wro cła wiu od by wać krót ko – i dłu go ter mi no we sta że.

Przez wie le lat od po wia dał za ca ło kształt szko le nia z za kre su der ma -
to lo gii i we ne ro lo gii dla za gra nicz nych stu den tów (szko le nie w ję zy ku
an giel skim: pro wa dził wy kła dy, ćwi cze nia i eg za mi no wał). Wśród je go
ostat nich osią gnięć ja ko na uczy cie la aka de mic kie go war to wy mie nić:
wy pro mo wa nie spe cja li stów z der ma to chi rur gii z Etio pii (stu den ci
wcze śniej od by li 12-mie sięcz ne sta że w kie ro wa nej przez prof. Sze pie -
tow skie go kli ni ce), wy szko le nie w ra mach „Men tor ship Pro gram” le ka -
rzy z Gru zji, Bu ta nu i Etio pii, co rocz ne szko le nie le ka rzy z róż nych
ośrod ków aka de mic kich z Ukra iny.

Od lat prze pro wa dza (ja ko eg za mi na tor ze wnętrz ny) eg za mi ny spe -
cja li za cyj ne na Uni wer sy te cie w Ad dis Abe bie (Etio pia). Pro wa dził Let -
nią Szko łę Psy cho der ma to lo gii na In ter na tio nal Cau ca sus Uni ver si ty
w Tbi li si (Gru zja), pro wa dził szko le nie dla re zy den tów i stu den -
tów III stop nia na Ame ri can Uni ver si ty of Be irut (Li ban), wy kła dał
w wie lu za gra nicz nych (m. in. USA, Jor da nia, Ro sja, Wę gry) ośrod kach
aka de mic kich, w tym bar dzo eg zo tycz nych – je go ak tyw ność wy kła do -
wa spra wi ła, że ob co kra jow cy in te re su ją się UMW ja ko atrak cyj nym
miej scem kształ ce nia. Dzię ki mię dzy na ro do wym kon tak tom i ak tyw no -
ści w świa to wym śro do wi sku me dycz nym uda ło mu się po zy skać dla
Pol ski kil ka sym po zjów mię dzy na ro do wych, ostat nio m.in. 8th Con fe -
ren ce of the Eu ro pe an Hi dra de ni tis Sup pu ra ti va Fo un da tion, któ ra od -
by ła się we Wro cła wiu w 2019 r. 

Partner Nagrody Partner Nagrody

PROF. DR HAB. N. MED.
JACEK SZEPIETOWSKI

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dzia łał na rzecz umię dzy na ro do wie nia pol skich uczel ni już w cza sie
pra cy na pla ców ce dy plo ma tycz nej (był am ba sa do rem RP w Ma le zji
w la tach 2010-2014). Dziś swo je do świad cze nia wy ko rzy stu je, peł niąc
od 2017 r. funk cję peł no moc ni ka rek to ra UJ ds. in ter na cjo na li za cji.
Moc no an ga żu je się nie tyl ko w po pra wę umię dzy na ro do wie nia ma cie -
rzy stej uczel ni, ale sku tecz nie i kon se kwent nie bu du je mar kę pol skie go
szkol nic twa wyż sze go na are nie mię dzy na ro do wej.

„Efek tyw ny” – tak naj czę ściej mó wią o nim współ pra cow ni cy. Licz ne
ini cja ty wy, któ re po dej mu je, za wsze bo wiem są fi na li zo wa ne, i to z suk -
ce sem. Z pew no ścią po ma ga mu w tym od wa ga i brak oglą da nia się
na ry zy ko. Pro cen tu je też zdol ność prze wi dy wa nia, co z po ja wia ją cych
się po my słów ma szan sę na po wo dze nie. A do te go przy da je się re -
alizm – prof. Je lo nek moc no stą pa po zie mi. 

To wła śnie dzię ki ta kim ce chom prof. Je lon ka dziś co raz moc niej na UJ
roz wi ja się np. pro gram Ho ri zon Eu ro pe We eks czy pro gram pro fe su ry
wi zy tu ją cej (dziś już pre sti żo wy i cie szą cy się ro sną cą po pu lar no ścią). To
wy nie sio na z pra cy dy plo ma tycz nej umie jęt ność prze ko ny wa nia prof. Je -
lon ka spra wi ła, że uda ło się skło nić wy dzia ły UJ do sta rań o mię dzy na ro -
do we akre dy ta cje. To też dzię ki je go kre atyw no ści i kon se kwen cji w dą -
że niu do ce lu po wsta ły na UJ „We lco me Cen ter” (punk ty wspar cia dla
stu den tów i go ści uczel ni z za gra ni cy), a w mar cu 2020 r. ru szy pro jekt
„Świa to wi no bli ści na UJ”. To wresz cie je go sta ra nia do pro wa dzi ły
do utwo rze nia na UJ ze spo łu ds. ran kin gów mię dzy na ro do wych.

„Gwiaz da Dy plo ma cji 2020” dzia ła nie tyl ko na rzecz swo jej ma cie rzy -
stej uczel ni. Dzię ki swo im sze ro kim kon tak tom z pla ców ka mi dy plo ma -
tycz ny mi na róż nych kon ty nen tach po ma ga pol skim uczel niom na wią zy -
wać współ pra cę mię dzy na ro do wą. Uczest ni czył i uczest ni czy też
w licz nych edu ka cyj nych mi sjach za gra nicz nych, skła da wi zy ty stu dyj ne,
pro wa dzi wy kła dy pro mu ją ce pol skie szkol nic two wyż sze za gra ni cą. 

PROF. DR HAB. 
ADAM JELONEK
Uniwersytet Jagielloński
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Partner Nagrody

Gwiazda Zarządzania
MANAGEMENT STAR

Gwiazda Marketingu
MARKETING STAR

Ja ko dy rek tor Cen trum Współ pra cy Mię dzy na ro do wej PŁ kie ru je 50-
oso bo wym ze spo łem, w któ rym dzię ki jej sta ra niom pa nu je kre atyw -
na at mos fe ra i otwar tość na po dej mo wa nie no wych wy zwań. Dzia ła jąc
na bar dzo trud nym i kon ku ren cyj nym ryn ku tech nicz nych szkół wyż -
szych, sta ra się po ko ny wać ba rie ry sto ją ce przed uczel nią, na któ rej
pra cu je, i wie lo kie run ko wo roz wi jać współ pra cę mię dzy na ro do wą PŁ.
Cha rak te ry zu je się in no wa cyj no ścią, wi zjo ner stwem i ela stycz no ścią. 

Z Po li tech ni ką Łódz ką zwią za na jest od lat. Za czy na ła (2004) ja ko sze -
re go wy pra cow nik uczel ni od po wia da ją cy za dzia łal ność or ga ni za cyj ną.
Po tem (2008-2017) peł ni ła funk cję za stęp cy dy rek to ra ds. kształ ce nia
w Cen trum Kształ ce nia Mię dzy na ro do we go Po li tech ni ki Łódz kiej.
Od 2018 r. jest dy rek to rem Cen trum Współ pra cy Mię dzy na ro do wej
Po li tech ni ki Łódz kiej, któ re go mo del funk cjo no wa nia przy go to wa ła,
two rzy ła i fi nal nie wdro ży ła.  

Jej ak tyw ność na ma cie rzy stej uczel ni od kil ku na stu lat do ty czy wła -
śnie współ pra cy mię dzy na ro do wej. Współ two rzy ła no wa tor skie pro -
jek ty z za kre su kształ ce nia w śro do wi sku mię dzy na ro do wym – Pro -
blem Ba sed Le ar ning oraz Eu ro pe an Pro ject Se me ster. Wdro ży ła
in no wa cyj ną kon cep cję Flip ped Edu ca tion (od wró co ne go kształ ce nia),
któ ra w Po li tech ni ce Łódz kiej jest re ali zo wa na od 2017 r. wspól nie
z Uni wer sy te tem Ha rvar da i Olin Col le ge z USA. W cza sie swo jej pra -
cy na uczel ni wy my śli ła i ko or dy no wa ła „Fran cu ską Aka de mię Mło de go
In ży nie ra” oraz pro jekt „Klucz Fran cu ski – In ter na li za tion at ho me”
(pro jekt dla uczniów szkół pod sta wo wych i śred nich). 

Co ro ku or ga ni zu je i współ or ga ni zu je kon fe ren cje mię dzy na ro do we
i mię dzy na ro do we szko ły let nie. Jest rów nież Uczel nia nym Ko or dy na -
to rem Pro gra mu Era smus i głów nym ne go cja to rem w umo wach o po -
dwój nym dy plo mie, a tak że głów nym ko or dy na to rem pro jek tów zwią -
za nych z udzia łem uczel ni w ran kin gach mię dzy na ro do wych. 

Partner Nagrody

DR INŻ. DOROTA
PIOTROWSKA
Politechnika Łódzka

Pracuje w Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej UAM,
gdzie koordynuje projekty międzynarodowe. Zorganizował w Poznaniu
(2019 r.) pierwszą w Polsce EUPRIO Annual Conference, czyli
konferencję europejskiego stowarzyszenia European Association of
Communication Professionals in Higher Education, którego jest
sekretarzem i jedynym polskim członkiem Komitetu Sterującego.

Pro mu je UAM za gra ni cą (ko or dy nu je udział uczel ni w trzech pro gra mach:
Stu dy in Po land, Re ady -Stu dy -Go, Po land! i Stu dy in Po znań), pro wa dzi pro -
gram wy mia ny mię dzy na ro do wej CEEPUS i ob słu gu je wi zy ty go ści za gra -
nicz nych na uczel ni (m.in. słu ży ja ko tłu macz – w pra cy po słu gu je się pię cio -
ma ję zy ka mi). Jest za an ga żo wa ny w pro wa dze nie Orien ta tion We ek dla
stu den tów za gra nicz nych na UAM. Od 2019 r. jest jed nym z re dak to rów
no wej stro ny in ter ne to wej uczel ni w ję zy ku an giel skim (www. in ter na tio -
nal.amu.edu.pl), a od 2020 r. współ two rzy no wy an glo ję zycz ny pro fil uczel -
ni w me diach spo łecz no ścio wych. 

W swo jej pra cy wy ko rzy stu je do świad cze nie mar ke tin go we na by te
na wcze śniej zaj mo wa nych sta no wi skach (m.in. był pierw szym kie row ni -
kiem Biu ra In for ma cji i Pro mo cji UAM – 2008-2012, pro mo wał uczel nię
na ryn kach za gra nicz nych np. w Ka zach sta nie, w Chi nach czy na Ukra inie;
re pre zen to wał UAM na mię dzy na ro do wych kon fe ren cjach, szko le niach
i se mi na riach – np. kon fe ren cje NAFSA: As so cia tion of In ter na tiio nal Edu -
ca tors, kon fe ren cje w Pol sce na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim, Uni wer sy -
te cie Łódz kim czy za gra ni cą – uni wer sy te ty w Man he im, Pe ru gii, Bar ce -
lo nie czy na Taj wa nie). Two rzył i współ two rzył wnio ski o do fi nan so wa nie
NAWA w pro gra mach Pro mo cja Za gra nicz na i We lco me to Po land.

Jest tre ne rem in ter na cjo na li za cji z wie lo let nim sta żem, człon kiem ju -
ry na gród za naj lep sze pro jek ty pro mo cyj ne uczel ni eu ro pej skich, a tak -
że wy kła dow cą aka de mic kim i eks per tem z za kre su ko mu ni ka cji mię -
dzy kul tu ro wej, współ pra cu ją cym z gre mia mi pro gra mo wy mi
śro do wisk two rzą cych mię dzy na ro do we kon fe ren cje NAFSA i EAIE.

MARCIN 
WITKOWSKI

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
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SZERZEJ O DZIAŁALNOŚCI I OSIĄGNIĘCIACH PROF. MAZURKA
PISZEMY W TEKŚCIE „GRACZ ZESPOŁOWY” (str. 24).

PROF. DR HAB.
GRZEGORZ MAZUREK
Akademia Leona Koźmińskiego

Wschodząca Gwiazda
RISING STAR

Gwiazda Badań
RESEARCH STAR

Mnogość działań, które podjęła w kontekście umiędzynarodowienia,
może imponować. Dziś jako kierownik powstałego w 2019 r. Referatu
Umiędzynarodowienia w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości UML
m.in. koordynuje program „Study in Lublin”, prowadzi portal
informacyjny dla cudzoziemców oraz profile programu w mediach
społecznościowych. Koleżeńska, pomysłowa, zaangażowana – to
zjednuje jej sympatię w codziennej pracy. 

Od 2012 r. pro mu je Lu blin ja ko mia sto aka de mic kie na are nie mię dzy -
na ro do wej (nie tyl ko w kra jach Eu ro py Wschod niej i Azji, ale też np.
w Por tu ga lii, Szwe cji czy USA). W tym za kre sie oprócz pro wa dze nia
por ta lu http://www.stu dy.lu blin.eu (gdzie też tłu ma czy tek sty na ję zy ki
an giel ski, ro syj ski i ukra iń ski) or ga ni zu je wy jaz dy za gra nicz ne dla przed -
sta wi cie li lu bel skich uczel ni, spo tka nia w am ba sa dach i kon su la tach,
a tak że w szko łach i na uczel niach za gra nicz nych. 

Do jej za dań (od 2013 r.) na le ży po zy ski wa nie gran tów na pro jek ty in -
te gra cyj ne oraz ak tyw ne re ali zo wa nie tych pro jek tów – wśród ta kich
przed się wzięć był m.in. pro jekt „Lu blin dla Wszyst kich”, dzię ki któ re mu
miesz kań cy Lu bli na mo gli po znać ko rzy ści z obec no ści stu den tów za gra -
nicz nych w mie ście. Po nad to w la tach 2014-2016 pro wa dzi ła dy żu ry
w uru cho mio nym dzię ki gran to wi Punk cie Ob słu gi Cu dzo ziem ców. 

Ja ko eks pert ka wy stę po wa ła na mię dzy na ro do wych fo rach (np.
w Nor r ko ping na kon fe ren cji „We lco ming Re fu ge es – lo cal Eu ro pe an
expe rien ces. Go od prac ti ces” czy przed Ko mi sją Eu ro pej ską z wy kła -
dem „Fo re igners in Lu blin”). Zor ga ni zo wa ła dwie mię dzy na ro do we
kon fe ren cje In te gra ting In ter na tio nal Stu dents (2016 i 2018). Naj now -
szą ak tyw no ścią kie ro wa ne go przez nią re fe ra tu (od 2020 r.) jest re ali -
za cja fi nan so wa ne go przez Ko mi sję Eu ro pej ską pro jek tu „Eu ro pe an
Pact for In te gra tion”.

Partner Nagrody

WIKTORIA 
HERUN

Urząd Miasta Lublin 
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Nagroda Specjalna
DISTINGUISHED STAR

KILKA MIESIĘCY TEMU ODSZEDŁ OD NAS NAGLE PROF. DR HAB. INŻ. MAREK TUKIENDORF,
REKTOR POLITECHNIKI OPOLSKIEJ, PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DS. WSPÓŁPRACY

MIĘDZYNARODOWEJ KRASP, NAJMŁODSZY SPOŚRÓD REKTORÓW POLSKICH UCZELNI
TECHNICZNYCH. CZŁOWIEK NIEZWYKŁY. W IMIENIU KRASP Z NIEZWYKŁYM ZAPAŁEM I
TALENTEM ANGAŻOWAŁ SIĘ W OTWIERANIE NOWYCH KIERUNKÓW WSPÓŁPRACY – NA

POZIOMIE UCZELNI I KONFERENCJI REKTORÓW, NA WSCHODZIE I ZACHODZIE, W EUROPIE,
AZJI I AMERYCE… ROBIŁ TO BARDZO EFEKTYWNIE.  

Z wy kształ ce nia magister in ży nier che mik (w spe cjal no ści ma szy ny urzą -
dze nia prze my słu che micz ne go i spo żyw cze go), od po cząt ku swo jej dro gi
za wo do wej zwią za ny z Politechniką Opol ską. Od 2004 roku kie ro wał Ka te -
drą Tech ni ki Rol ni czej i Le śnej PO, w la tach 2005-2012 był pro rek to rem ds.
na uki PO, a w 2012 i 2016 zo stał wy bra ny rek to rem tej uczel ni. 

Po dej mo wał wiele ini cja ty w na rzecz współ pra cy za gra nicz nej, naj pierw
Po li tech ni ki Opol skiej, a po tem wszyst kich pol skich uczel ni (w ra mach
KRASP). Ko or dy no wał po wsta nie In sty tutu Kon fu cju sza w Opo lu (je dy nego
na uczel ni tech nicz nej), zor ga ni zo wał (2016) pierwszą mię dzy na ro do wą kon -
fe ren cję „One Ro ad, One Belt” w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej. Był
współprze wod ni czą cym pol sko -chiń skie go kon sor cjum aka de mic kie go (Si -
no -Po lish Uni ver si ty Con sor tium). Od 2017 ho no ro wy pro fe so r Po li tech ni ki Pe -
kiń skiej. Za ini cjo wał in sty tu cjo nal ną współ pra cę naj pierw por tu gal skich i pol -
skich uczel ni tech nicz nych, a po tem tak że chiń skich i pol skich. Dzię ki nie mu

zwięk sza ła się licz ba wspól nych ba dań i pro jek tów i liczba stu den tów chiń -
skich w Pol sce. Roz wi nął współ pra cę z uczel nia mi z Ame ry ki Ła ciń skiej i In -
dii. Jed ną z je go ini cja tyw – uni kal nych w ska li Pol ski – by ło utwo rze nie Cen -
trum Pro jek to we go Fraun ho fe ra na Po li tech ni ce Opol skiej.

Był Budowniczym, pragnącym wznosić nowe konstrukcje, a zarazem
Ogrodnikiem, starannie pielęgnującym to, co inni przed nim posadzili. Zrobił
dla umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego bardzo dużo.
Był to niezwykły czas, przedwcześnie przerwany... Przetartymi przez
niego szlakami polskie uczelnie chodzić będą jeszcze wiele lat. 

Uho no ro wa nie (pośmiertne) ty tu łem „Wy bit na Gwiaz da / Di stin gu ished
Star” – naj wyż szym stop niem Na gro dy Śro do wi sko wej „Gwiaz dy Umię dzy -
na ro do wie nia / In ter na tio na li sa tion Stars” – jest wy ra zem sza cun ku i pa mię ci
śro do wi ska aka de mic kie go dla do ko nań prof. Marka Tu kien dor fa.

Dyplom i statuetkę odebrała Pani Joanna Tu kien dor f.

PROF. DR HAB. INŻ. 
MAREK TUKIENDORF

Politechnika Opolska
Konferencja Rektorów Akademickich 

Szkół Polskich
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czas w przy jem nym to wa rzy stwie 
in nych miesz kań ców. 

Bez pie czeń stwo i mię dzy na -
ro do we to wa rzy stwo

Nad bez pie czeń stwem miesz -
kań ców czu wa ca ło do bo wa
ochro na oraz sys tem mo ni to rin gu
wspól nych prze strze ni.

Za le ty do mów Stu dent De pot

Ofer ta Stu dent de pot.pl jest wła -
śnie dla cie bie.

Dwa kro ki na uczel nię
Mi sją Stu dent De pot jest za -

pew nie nie mak si mum kom for tu

przy utrzy ma niu atrak cyj nej dla
stu den ta ce ny. W lśnią cych czy -
sto ścią bu dyn kach znaj dziesz
głów nie lo ka le 1 i 2-oso bo we.
Każ dy z po koi jest no wo cze śnie
ume blo wa ny. Więk szość z nich
po sia da w peł ni wy po sa żo ny
aneks ku chen ny oraz wła sną ła -
zien kę. Dzię ki te mu masz za pew -
nio ny kom fort miesz ka nia w cza -
sie stu diów.

Do my Stu dent De pot znaj du ją
się w cen trach naj więk szych miast
aka de mic kich, w po bli żu uczel ni
i wę złów ko mu ni ka cyj nych, tak
aby do jazd lub doj ście by ły jak naj -
prost sze. Znaj dziesz tu taj sa le ci -
chej na uki, gdzie mo żesz ła twiej
się skon cen tro wać.

Czy jed no cze śnie chcesz czer -
pać z at mos fe ry ży cia stu denc-
kie go? Nic prost sze go – od wiedź
stre fy re lak su, si łow nie lub 
ja dal nie, gdzie mo żesz spę dzić

Wi zja wy naj mu miesz ka nia
w ob cym mie ście, od nie zna jo -
mych, z nie pew ne go źró dła ma ło
cię za chę ca? Stan dard zwy kłych
aka de mi ków prze ra ża lub nie
masz szans się do nich do stać?

Planujesz studia w innym mieście? Sprawdź propozycję Student Depot – największej prywatnej
sieci akademików, obecnej w głównych polskich miastach uniwersyteckich.

LE ZINH LE,
miesz ka w Stu dent De pot 

w Lu blinie 
– Stu dent De pot to nie sa mo -

wi te apar ta men ty dla stu den tów.
Są w peł ni ume blo wa ne

i ma ją też si łow nię.
Przy ja zna lo ka li -
za cja spra wia, że
cen tra han dlo we

i uczel nie są ła two
do stęp ne.

AKADEMIKI PREMIUM 
czekają na Ciebie

www.stu dent de pot.pl
Student Depot Wrocław, strefa relaksu

Coliving w Student Depot Gdańsk
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spra wi ły, że sta ły się one ulu bio nym
miej scem stu den tów z za gra ni cy.
Je śli lu bisz po zna wać in ne kul tu ry
i pra gniesz pod szli fo wać ję zy ki 
ob ce, to ide al ny wy bór dla Cie bie. 

Wszyst ko w ce nie
Pod su muj my:

• lo ka li za cje bli sko uczel ni 

• szyb ki bez prze wo do wy In ter -
net – za dar mo

• atrak cyj ne czę ści wspól ne
Ce ny po da ne na stro nie

www.stu dent de pot.pl są fi nal ne
i co mie siąc nie po no sisz żad nych
do dat ko wych kosz tów.  

Dzię ki tym ko rzy ściom aka de mi -
ki Stu dent De pot cie szą się du żą
po pu lar no ścią. Dla te go nie cze kaj,
za re zer wuj miej sce już dziś.
I po leć zna jo mym!

• pięk ne, prze stron ne, w peł ni wy -
po sa żo ne, no wo cze sne po ko je

• kla ro we i kon ku ren cyj ne wa -
run ki ce no we

43www.stu dent de pot.pl

RÓ ŻA, 
miesz ka w Stu dent De pot

w Ło dzi 
– W Sal sie miesz ka łam przez

ostat nie dwa la ta stu diów, bar dzo
ża łu ję, że wcze śniej nie by ło ta kie -
go miej sca w Ło dzi. Su per at mos fe -
ra, moż na się po czuć pra wie jak
w do mu. Po zna łam mnó stwo faj nych

lu dzi, pod szko li łam
an giel ski, z nie -
któ ry mi bę dę
mia ła pew nie
kon takt do koń ca

ży cia 

NAHAL,
mieszka w Student Depot we Wrocławiu

– Stu dent De pot za wsze bę dzie dla mnie mo im pierw szym do mem w Pol sce. Nie mo -
głam wy ma rzyć so bie lep sze go miej sca. Za wsze czu ję się tu bez piecz nie, ze spół udzie -
la mi mnó stwo wspar cia i po mo cy, roz wią zu jąc spra wy miesz kań ców z naj wyż szą cier -
pli wo ścią i uprzej mo ścią. We wspól nych prze strze niach do mu stu denc kie go na wią za łam
przy jaź nie na ca łe ży cie, po zna jąc lu dzi, któ rych na zy wam te raz swo ją ro dzi ną.

BRIAN, 
miesz ka w Stu dent
De pot Po lo nez 

w Poznaniu
– Mo gę być tu taj w peł -

ni od prę żo ny. A to dla te go,
że je że li kie dy kol wiek mia łem ja kieś
py ta nia, to miesz czą ca się pod tym
sa mym da chem ad mi ni stra cja i do -
stęp na 24h ochro na po ma ga ły mi
w ich roz wią za niu. Ich za an ga żo wa -
nie czy ni z Po lo ne za wy jąt ko we miej -
sce na ma pie Po zna nia.

Każ dy, kto ce ni so bie spo kój i wy -
go dę, do bre to wa rzy stwo oraz do -
god ną lo ka li za cję w sa mym cen trum
mia sta, mo że zna leźć tu taj swój
wła sny kąt.

Studio jednoosobowe z prywatną łazienką
i aneksem kuchennym Studio premium, Student Depot Poznań
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Sta tu et ki w kon kur sie In ter stu dent 2020 ode -
bra li: Lien Chau Ton Nu z Wiet na mu, Aka de -
mia WSB w Dą bro wie Gór ni czej (stu dia li cen -
cjac kie), Hu iling Zhang z Chin, Uni wer sy tet
Ja giel loń ski (stu dia ma gi ster skie), Go dlo ve Su -
ila Ku aban z Ka me ru nu, Po li tech ni ka Ślą ska
(stu dia dok to ranc kie), Mi kha il Urmich z Uz -
be ki sta nu, Po li tech ni ka War szaw ska (na gro da
spe cjal na za ak tyw ność spo łecz ną i in te gra cję
za wo do wą) oraz Yau he niya Bar kun z Bia ło -
ru si, Po li tech ni ka Bia ło stoc ka (za ak tyw ność
i za an ga żo wa nie spo łecz ne). Na gro dy dla stu -
den tów ufun do wa li: LOT, Po li tech ni ka Łódz ka,

Stu dent De pot. Syl wet ki na gro dzo nych pre -
zen tu je my na ko lej nych stro nach.

W cza sie ga li naj wię cej braw ze bra ła Chin ka
Hu iling Zhang, któ ra po pol sku po dzię ko wa ła
za wy róż nie nie: – W Chi nach ma my ta kie przy -
sło wie „Nie py ta się bo ha te ra o je go po cho dze nie”.
Ale ja ja ko bo ha ter ka dzi siej szej ga li chcia ła bym
sa ma opo wie dzieć, dla cze go się tu zna la złam. To
dzię ki mo im wspa nia łym na uczy cie lom z po lo ni -
sty ki na uni wer sy te cie w Kan to nie za ję łam się tłu -
ma cze niem li te ra tu ry pol skiej [Hu iling jest au tor -
ką prze kła dów opo wia da nia Sła wo mi ra Mroż ka
i fe lie to nów Wi sła wy Szym bor skiej na chiń -

AMBASADOROWIE
POLSKICH UCZELNI

SYM BO LICZ NY, BO W SA LI EU RO PEJ SKIEJ HO TE LU AM BA SA DOR PRE MIUM
W ŁO DZI, I JU BI LE USZO WY, BO JUŻ PO RAZ DZIE SIĄ TY – TA KI WŁA ŚNIE CHA -
RAK TER MIA ŁA TE GO ROCZ NA GA LA KON KUR SU „IN TER STU DENT”, KTÓ RA
ZO STA ŁA ZOR GA NI ZO WA NA W CZA SIE XIII KON FE REN CJI „STU DEN CI ZA -
GRA NICZ NI W POL SCE 2020”. KON KURS OD BYŁ SIĘ POD HO NO RO WYM PA -
TRO NA TEM PROF. JA NA SZMID TA, PRZE WOD NI CZĄ CE GO KON FE REN CJI REK -
TO RÓW AKA DE MIC KICH SZKÓŁ POL SKICH.


– W kon kur sie In ter stu dent, któ ry w tym ro ku

świę tu je swo je 10-le cie, wy róż ni li śmy do tąd po -
nad 50 wspa nia łych osób: tych, któ rzy wno szą
szcze gól ną war tość do na szej spo łecz no ści – mó -
wi ła dr Bian ka Si wiń ska, dy rek tor za rzą dza -
ją ca Fun da cji Edu ka cyj nej „Per spek ty -
wy”. – Dzię ku je my im za to, że bę dąc
am ba sa do ra mi pol skiej na uki i na sze go kra ju, sta -
no wią waż ne ogni wo roz wo ju pol skich szkół wyż -
szych i na szych spo łecz no ści.
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KONKURS NA NAJLEPSZEGO 
STUDENTA ZAGRANICZNEGO W POLSCE 

ski – przyp. red.] i przy je cha łam do Pol ski – mó -
wi ła. – Mam na dzie ję, że dzię ki stu diom na Uni -
wer sy te cie Ja giel loń skim da lej bę dę mo gła przy bli -
żać Chiń czy kom dzie ła pol skiej li te ra tu ry.

Kon kurs „In ter stu dent” jest or ga ni zo wa ny
w ra mach pro gra mu Stu dy in Po land, pro wa -
dzo ne go wspól nie przez Kon fe ren cję Rek to -
rów Aka de mic kich Szkół Pol skich i Fun da cję
Edu ka cyj ną „Per spek ty wy”. Ce lem kon kur su
jest pro mo wa nie naj lep szych stu den tów ob co -
kra jow ców w pol skich uczel niach. Na te go -
rocz ny kon kurs wpły nę ło po nad 70 zgło szeń
z po nad 30 pol skich uczel ni. 

Opr. MT

Lau re ata mi 
INTERSTUDENTA 2020 zo sta li:

W ka te go rii stu dia li cen cjac kie: 
Lien Chau Ton Nu z Wietnamu, 

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
W ka te go rii stu dia ma gi ster skie: 

Huiling Zhang z Chin, 
Uniwersytet Jagielloński  

W ka te go rii stu dia dok to ranc kie: 
Godlove Suila Kuaban z Kamerunu, 

Politechnika Śląska
nagroda specjalna za aktywność społeczną 

i integrację zawodową: 
Mikhail Urmich z Uzbekistanu, 

Politechnika Warszawska
oraz Yauheniya Barkun z Białorusi, 

Politechnika Białostocka

Pod honorowym patronatem prof. Jana Szmidta – przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
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AMBASADOROWIE POLSKICH UCZELNI

Stu dent ka na Wy dzia le Po lo ni sty ki Uni -
wer sy te tu Ja giel loń skie go, I rok na kie run -
ku na ucza nie ję zy ka pol skie go ja ko ob ce -
go i dru gie go (li cen cjat z po lo ni sty ki
zro bi ła w Chi nach). 

– Chcia ła bym, by mo ja obec ność na stu diach w Pol -
sce po zwo li ła spo łecz no ści Chin i Pol ski le piej się po -
znać – mó wi Hu iling Zhang. Te go, że uda je jej się
zre ali zo wać swo je pra gnie nie, naj le piej do wo dzi
opi nia na uczy cie li aka de mic kich. – Trud no wy obra -
zić so bie dzia łal ność moc niej skie ro wa ną na bu do wa -
nie mo stów mię dzy na szy mi na ro da mi niż ak tyw ność
Hu iling Zhang – kon sta tu je dr Do mi ni ka
Iz deb ska -Dłu gosz z UJ.

W Pol sce miesz ka i kształ ci się od paź dzier -
ni ka 2019 r., ale już da ła się po znać ja ko stu -
dent ka ży wo za an ga żo wa na za rów no w na uko -
wą, jak i kul tu ro wą (a ra czej: mię dzy kul tu ro wą)
dzia łal ność na uczel ni i po za nią. Prze tłu ma czy -
ła (i opu bli ko wa ła w Chi nach) dzie ła ze współ -
cze snej li te ra tu ry pol skiej (opo wia da nie Sła wo -
mi ra Mroż ka i fe lie to ny Wi sła wy Szym bor skiej),
pro wa dzi ła (w ję zy ku pol skim i chiń skim) pre -
mie rę fil mu do ku men tal ne go pt. 70 lat wspól -
nej dro gi, sta le bie rze udział w wy da rze niach
kul tu ral nych w Cen trum Ję zy ka i Kul tu ry Pol -
skiej UJ oraz w spo tka niach Ka te dry Ję zy ka Pol -
skie go ja ko Ob ce go UJ (np. współ or ga ni zu je
dni kul tur na uczel ni). Na za ję ciach za wsze wy -
ka zu je się ak tyw no ścią, a zdo by ty mi in for ma -
cja mi dzie li się z in ny mi stu den ta mi, roz sy ła jąc
wia do mo ści do ko le gów z gru py. 

NALEPSZE STUDIA MAGISTERSKIE: 
HUILING ZHANG

CHINY

Stu dent ka kie run ku In ter na tio nal Re la -
tions, stu dia I stop nia w ję zy ku an giel skim
w Aka de mii WSB w Dą bro wie Gór ni czej,
sty pen dyst ka In ter na tio nal Scho lar ship
Pro gram me Aka de mii WSB.

– Stu dia za gra ni cą od za wsze by ły mo im ma -
rze niem – mó wi Lien Chau Ton Nu. Ak tyw na,
pra co wi ta, wraż li wa na po trze by śro do wi ska
wie lo kul tu ro we go – tak moż na zde fi nio wać jej
wkład w ży cie uczel ni. Od po cząt ku stu diów
w Pol sce bie rze udział w licz nych ini cja ty wach
spo łecz nych i edu ka cyj nych, np. współ two rzy -
ła In ter na tio nal Stu dents As so cia tion w Aka de -
mii WSB, or ga ni zu je warsz ta ty z cy klu „Get to
know my co un try”, pro wa dzi warsz ta ty z me -
dy ta cji i mind ful ness dla stu den tów i słu cha czy
Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku Aka de mii WSB,
bie rze udział w warsz ta tach i se mi na riach
na te mat wie lo kul tu ro wo ści or ga ni zo wa nych
w szko łach śred nich wo je wódz twa ślą skie go. 

– Stu diu jąc w Pol sce, sta ram się coś od sie bie
dać tu tej szej spo łecz no ści, dla te go dzia łam ja ko
wo lon ta riusz ka i np. pro wa dzę za ję cia z ję zy ka
an giel skie go dla mło dzie ży, klu by dys ku syj ne
i warsz ta ty – opo wia da. Jej naj więk szą pa sją jest
pro mo wa nie idei spo łecz ne go i emo cjo nal ne -
go ucze nia (so cial and emo tio nal le ar -
ning) – w tym za kre sie przy go to wa ła pro jekt
„So cial and Emo tio nal Le ar ning, Mind ful ness
for Viet na me se Stu dents”, któ ry otrzy mał wy -
róż nie nie or ga ni za cji SEALNet (So uth Asian
Se rvi ce Le ader ship Ne twork).

NAJLEPSZE STUDIA LICENCJACKIE:
LIEN CHAU TON NU

WIETNAM

Stu dent na kie run ku Com pu ter Scien ce,
Po li tech ni ka War szaw ska.

Mi kha il z po wo dze niem łą czy pra cę za wo do wą
ze stu dia mi i dzia łal no ścią spo łecz ną. – Jest am ba -
sa do rem swo je go kra ju i kul tu ry – pod kre śla Grze -
gorz Ro bak, dy rek tor Cen trum Współ pra cy
Mię dzy na ro do wej PW. 

Stu diu je po an giel sku na jed nym z naj trud niej -
szych kie run ków na Po li tech ni ce War szaw skiej.
Już na dru gim ro ku otrzy mał sty pen dium dla naj -
lep sze go stu den ta za gra nicz ne go. Ak tyw nie an -
ga żu je się w ży cie stu denc kie, m.in. pro mu je stu -
dia na PW i opie ku je się no wo przy ję ty mi
stu den ta mi za gra nicz ny mi. Za nim roz po czął stu -
dia na wy bra nym kie run ku, wziął udział w rocz -
nym kur sie przy go to waw czym. Mu siał po pra wić
swo ją zna jo mość ję zy ka an giel skie go, że by moc
się kształ cić na kie run ku Com pu ter Scien ce.
Obec nie jest już na lek to ra cie przy go to wu ją cym
do eg za mi nu Cam brid ge Pro fi cien cy in En -
glish. – Rzad ko zda rza mi się mieć tak pra co wi tych
i wy trwa łych stu den tów, któ rzy ro bią tak du że po -
stę py – mó wi Bo że na Przy by ła, star szy wy kła -
dow ca w Stu dium Ję zy ków Ob cych PW. 

Mi kha il ma wie lu przy ja ciół wśród pol skich i za -
gra nicz nych stu den tów swo jej uczel ni. Mó wi bie -
gle po ro syj sku i an giel sku, uczy się też ję zy ka
pol skie go, po zna jąc na szą kul tu rę i tra dy cje.

Od 2017 r. pra cu je w fir mie GMV In no va ting
So lu tions. Pro jek tu je, pro gra mu je oraz te stu je
opro gra mo wa nie po kła do we dla prze my słu
ko smicz ne go. 

NAGRODA SPECJALNA: 
MIHKAIL URMICH

UZBEKISTAN
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Stu dent III ro ku stu diów dok to ranc kich
z dzie dzi ny in for ma ty ki na Po li tech ni ce
Ślą skiej. 

– My ślę, że mo ja obec ność w Pol sce mo że
spra wić, że Po la cy zro zu mie ją kul tu rę mo je go
oj czy ste go kra ju – tłu ma czy Go dlo ve Su ila
Ku aban. Je go za in te re so wa nia na uko we do -
ty czą wy ko rzy sta nia mo de li ma te ma tycz -
nych do funk cjo no wa nia in ter ne tu. Ku aban
zo stał za trud nio ny ja ko asy stent w In sty tu -
cie In for ma ty ki Teo re tycz nej i Sto so wa nej
PAN w Gli wi cach.

Wy so ka śred nia na za koń cze nie każ de go ro -
ku stu diów dok to ranc kich (a wcze śniej ukoń -
czo ne też z wy ni kiem bar dzo do brym stu dia
ma gi ster skie na Po li tech ni ce Ślą skiej), in ten -
syw na ak tyw ność kon fe ren cyj na i pu bli ka cyj -
na (w tym dwie pu bli ka cje w ame ry kań skim
cza so pi śmie na uko wym „IEEE Trans ac tions”),
zdo by wa nie do świad czeń w dy dak ty ce (m. in.
współ pro wa dzi za ję cia dla stu den tów z dwóch
przed mio tów – sam się do te go zgło sił), a tak -
że udział w eu ro pej skim pro gra mie H20 20
SerIoT (pro gram do ty czy mo de lo wa nia in ter -
ne tu) – wszyst ko to spra wia, że Ku aban wy róż -
nia się na tle in nych dok to ran tów. 

Go dlo ve Su ila Ku aban dzia ła tak że na rzecz spo -
łecz no ści swo je go oj czy ste go kra ju (w ra mach
pro jek tu ICT4kids przy go to wu je sce na riu sze za -
jęć in for ma tycz nych dla dzie ci – lek cje po tem są
pro wa dzo ne przez ka me ruń skich na uczy cie li
w cza sie wa ka cji).

NAJLEPSZE STUDIA DOKTORANCKIE:
GODLOVE SUILA KUABAN

KAMERUN

Śred nia ocen 4,8 po pierw szym ro ku
stu diów dok to ranc kich to dla Yeu he niyi
zde cy do wa nie za ma ło. Pro wa dzi ba da -
nia na uko we i pu bli ku je, po pu la ry zu je
ba da nia w śro do wi sku mię dzy na ro do -
wym, pro mu je Po li tech ni kę Bia ło stoc ką
wśród kan dy da tów na stu dia i wśród
mło dych na ukow ców. 

Jej obec ne stu dia sta no wią kon ty nu ację stu -
diów ma gi ster skich na spe cjal no ści Ma na ge -
ment of In no va tion and Bu si ness De ve lop -
ment, któ re ukoń czy ła na tym sa mym
wy dzia le – z wy róż nie niem! – w ro ku 2016.
Jest człon kiem Uczel nia nej Ra dy Sa mo rzą du
Dok to ran tów na swo jej uczel ni. Mó wi bie gle
po an giel sku, ro syj sku i po pol sku. Bie rze ak -
tyw ny udział w or ga ni zo wa niu mię dzy na ro -
do wych kon fe ren cji na PB.

Ty tuł roz pra wy dok tor skiej Yau he niyi brzmi
Za rzą dza nie wi ze run kiem re gio nu dla po zy -
ska nia i utrzy ma nia ta len tów. Ba da nia pro wa -
dzo ne przez nią w ra mach dok to ra tu po mo -
gą wy pra co wać wy tycz ne do stra te gii
roz wo ju re gio nów Pol ski Wschod niej. W ro -
ku 2019 zna la zła się w fi na le kon kur su „Mo je
wo je wódz two. Pod la skie 2030”, któ ry prze -
pro wa dza Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz -
twa Pod la skie go. 

Jak pod kre śla jej pro mo tor ka prof. Ewa
Gliń ska, Yau he niya jest nie tyl ko bar dzo uta -
len to wa na i pra co wi ta. Wy róż nia ją też ra -
dość, z ja ką upra wia na ukę. 

NAGRODA SPECJALNA: 
YAUHENIYA BARKU

BIAŁORUŚ 

KONKURS NA NAJLEPSZEGO 
STUDENTA ZAGRANICZNEGO W POLSCE 
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TRA DY CYJ NIE NA PO CZĄT KU STYCZ NIA WSZYST KO STA ŁO SIĘ JA SNE: JUŻ PO RAZ DWU DZIE STY DRU GI PO -
ZNA LI ŚMY NAJ LEP SZE SZKO ŁY ŚRED NIE W POL SCE. EMO CJI (TYCH PO ZY TYW NYCH) NIE BRA KO WA ŁO, MĄ -
DRYCH I PIĘK NYCH SŁÓW TA KŻE NIE. WNIO SEK, JA KIM ZA KOŃ CZY ŁA SIĘ GA LA XXII OGÓL NO POL SKIE GO
RAN KIN GU LI CE ÓW I TECH NI KÓW PER SPEK TY WY 2020, BYŁ JE DEN: SPO ŁECZ NOŚĆ WY RÓ ŻNIO NYCH SZKÓŁ
TO CI, DZIĘ KI KTÓ RYM NASZ ŚWIAT MA SZAN SE STAĆ SIĘ LEP SZY.

– Ran kin gi to bar dzo waż ne na rzę dzie do zbie -
ra nia i upo wszech nia nia in for ma cji – mó wił
prof. dr hab. Ma rek Roc ki, rek tor Szko ły
Głów nej Han dlo wej w War sza wie, uczel ni,
któ ra by ła go spo da rzem ga li ogło sze nia wy ni -
ków prze pro wa dzo ne go już po raz dwu dzie -
sty dru gi Ran kin gu Li ce ów i Tech ni ków Per -

spek ty wy 2020. – Dla uczel ni to przede wszyst -
kim in for ma cja o tym, ja kich kan dy da tów na stu -
dia mo że my się spo dzie wać. Ogło sze nie XXII
ran kin gu „Per spek tyw” to też do sko na ła oka zja,
by po dzię ko wać dy rek to rom i uczniom naj lep -
szych szkół w Pol sce, bo to wy kreu je cie na szą
przy szłość.

Zna ko mi tych go ści po wi tał pre zes Fun da cji
Edu ka cyj nej „Per spek ty wy” Wal de mar Si -
wiń ski, po my sło daw ca pol skich ran kin gów
szkół i uczel ni. Ga lę swo ją obec no ścią za szczy -

ci li m.in. po seł Kry sty na Szu mi las, wi ce prze -
wod ni czą ca Ko mi sji Edu ka cji Sej mu, Ma ciej
Ko peć, pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie
Edu ka cji Na ro do wej, Re na ta Ka znow ska,
za stęp ca Pre zy den ta m. st. War sza wa, a tak że
dy rek to rzy Okrę go wych Ko mi sji Eg za mi na cyj -
nych, przed sta wi cie le ku ra to riów oświa ty
i urzę dów miast, re pre zen tan ci ko mi te tów
głów nych olim piad przed mio to wych i rek to -
rzy pol skich uczel ni. Przede wszyst kim jed nak
au la SGH pę ka ła w szwach od licz nie zgro ma -

licea.perspektywy.pl
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dzo nych w niej re pre zen tan tów (dy rek to rzy,
na uczy cie le i ucznio wie) naj lep szych szkół
w Pol sce.

Pod se kre tarz sta nu z MEN Ma ciej Ko peć,
gra tu lu jąc twór com ran kin gu po my słu i wy -
trwa ło ści w pro wa dze niu tej ini cja ty wy od 22
lat, za zna czył: – My ślę, że ten ran king jest dla
wie lu in spi ra cją do dzia ła nia, do sta rań o pod no -
sze nie so bie po przecz ki. I za to dzię ku ję po my sło -
daw com te go ze sta wie nia. Z ko lei wi ce pre zy -
dent m. st. War sza wa Re na ta Ka znow ska nie
kry ła du my z fak tu, że po ło wę z pierw szych
dwu dzie stu szkół śred nich w Pol sce sta no wią
szko ły war szaw skie: – Z na szych sta ty styk wy ni -
ka, że co rocz nie bli sko czter dzie ści pro cent
uczniów szkół śred nich w sto li cy to mło dzież spo -
za War sza wy, przy jeż dża ją ca tu naj pierw do li -
ceum czy tech ni kum, po tem zo sta ją ca na stu dia i,

nie rzad ko, na ca łe ży cie. Ogrom nie nas cie szą za -
tem wy ni ki te go ran kin gu, po nie waż po ka zu ją, że
War sza wa jest edu ka cyj ną po tę gą na ma pie Pol -
ski, od zwier cie dla ją po ten cjał szkół sto li cy.

W cza sie ga li nie za bra kło też na wią za nia
do naj istot niej szych obec nie pro ble mów świa -
ta. Dr Bian ka Si wiń ska, re dak tor na czel -
na ma ga zy nu edu ka cyj ne go Per spek ty wy, za -
uwa ży ła: – Je ste śmy świad ka mi ka ta stro fy
kli ma tycz nej na Zie mi. Dziś pło nie Au stra lia, ale
to do pie ro po czą tek kry zy su na świe cie. Ba da nia
do wo dzą, że wy star czy 3,5% spo łe czeń stwa, by

do ko nać zna czą cej zmia ny, tym cza sem spo łecz -
ność, ja ką obej mu je ran king „Per spek tyw”:
ucznio wie, na uczy cie le i dy rek to rzy 150 naj lep -
szych li ce ów w Pol sce i 100 naj zna ko mit szych
pol skich tech ni ków, to aż 4% po pu la cji Pol ski.
Dla te go uwa żam, że ma ją pań stwo do ode gra nia
ogrom nie waż ną ro lę, by po ka zy wać kie ru nek
zmia ny, ja ka mu si na stą pić, by śmy za ko lej nych
dwa dzie ścia lat na dal mo gli żyć, uczyć się, two -
rzyć ran kin gi.

W cza sie ogło sze nia wy ni ków ran kin gu głos
za brał tak że prof. dr hab. Jan Łasz czyk,

technika.perspektywy.pl

<
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prze wod ni czą cy Ka pi tu ły Ran kin gu Per spek tyw.
Zwró cił on uwa gę na to, że choć ze sta wie nie
opra co wy wa ne co ro ku przez Per spek ty wy to
już praw dzi wa in sty tu cja (trwa nie prze rwa nie
od 22 lat i obo wią zu ją w nim sta łe kry te ria), to
jed nak nie jest ran kin giem ide al nym, bo… ta -
ko wy nie jest moż li wy. – Każ dy z nas ma wła -
sne wy obra że nia na te mat te go, jak po win na wy -
glą dać do bra szko ła i trud no te wszyst kie
ma rze nia o szko le ide al nej zmie ścić w jed nym
wspól nym ze sta wie niu.

W cza sie ga li roz da ne zo sta ły dy plo my
przed sta wi cie lom naj lep szych szkół w Pol sce
w ka te go riach: Ran king Ma tu ral ny Tech ni -
ków 2020, Ran king Ma tu ral ny Li ce ów Ogól no -
kształ cą cych 2020, Ran king Szkół Olim pij -
skich 2020, ran kin gi naj lep szych szkół
w wo je wódz twach oraz w dwóch głów nych
ze sta wie niach: Ran kin gu Tech ni ków 2020
i Ran king Li ce ów Ogól no kształ cą cych 2020.
Zgro ma dze ni w au li SGH mie li tak że oka zję
wy słu chać wy kła du mo ty wa cyj ne go dr. hab.

Krzysz to fa Ko złow skie go, pro rek to ra SGH
ds. dy dak ty ki i stu den tów, pt. Fak ty, ocze ki wa -
nia i traw nik przed do mem.

Sła wo mir Ka sprzak, dy rek tor naj lep sze go
tech ni kum w Pol sce 2020 – Tech ni kum Me -
cha tro nicz ne go nr 1 w War sza wie – od bie ra jąc
dy plom, po wie dział: – Wy nik ran kin gu to dla
nas oka zja do przyj rze nia się stra te giom dy dak -
tycz no -wy cho waw czym, ja kie wy bra li śmy w szko -
le. I tak jak dziś na świe cie roz wój no wo cze snych
tech no lo gii nie jest ce lem sa mym w so bie, tak
i dla do bre go tech ni kum ce lem sa mym w so bie
nie mo że być miej sce w ran kin gu.

Z ko lei Ar ka diusz Stań czyk, dy rek tor naj -
lep sze go li ceum ogól no kształ cą ce go w Pol -
sce – Uni wer sy tec kie go Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go w To ru niu – zdra dził: – By ła tu dziś
wie lo krot nie mo wa o ma rze niach, więc po dzie lę
się mo im ma rze niem. Jest nim to, by dzię ki wam,
peł nym pa sji i za an ga żo wa nia uczniom, świat
sta wał się co raz lep szy.

Gra tu lu je my naj lep szym szko łom!
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WARSZAWA

Dy rek to rom naj lep szych li ce ów gra tu lo wa li:
Re na ta Ka znow ska, za stęp ca pre zy den ta m.
st. War sza wy, Do ro ta Ło bo da, prze wod ni -
czą ca Ko mi sji Edu ka cji Ra dy m. st. War sza wy,
prof. Jan Łasz czyk, prze wod ni czą cy Ka pi tu -
ły Ran kin gu, a tak że rek to rzy uczel ni part ne -
rów Ran kin gu Li ce ów War szaw skich:
prof. Sta ni sław Mo cek, rek tor Col le gium
Ci vi tas i prof. Waw rzy niec Ko nar ski, rek tor
Aka de mii Fi nan sów i Biz ne su Vi stu la. Swo je
gra tu la cje prze ka zał też Wal de mar Si wiń ski,

pre zes Fun da cji Edu ka cyj nej Per spek ty wy
i twór ca pol skich ran kin gów edu ka cyj nych.

– Bar dzo ce ni my ini cja ty wę Per spek tyw, bo
Ran king Li ce ów War szaw skich jest po trzeb ny
za rów no uczniom i ich ro dzi com, jak i wła -
dzom oświa to wym – pod kre śli ła pre zy dent
Ka znow ska. – Je ste śmy dum ni, że tak wie le
war szaw skich li ce ów zna la zło się w czo łów ce

ran kin gu ogól no pol skie go i z nie cier pli wo ścią
cze ka my na trzy dzie sty, ju bi le uszo wy Ran king
Li ce ów War szaw skich.

Po fi na le Ran kin gu Li ce ów War szaw skich wi -
ce pre zy dent Re na ta Ka znow ska zwie dzi ła
War szaw ski Sa lon Li ce ów i Sa lon Szkół Wyż -
szych. To wa rzy szy ła jej Jo an na Go spo dar czyk,
dy rek tor Biu ra Edu ka cji m. st. War sza wy.
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ZŁOTE SZKOŁY
STOLICY

MOC NYM AK CEN TEM ROZ PO CZY NA JĄ CYM SA LON BYŁ FI NAŁ XXIX RAN KIN GU 
LI CE ÓW WAR SZAW SKICH PER SPEK TY WY 2020, KTÓ RY OD BYŁ SIĘ

6 MAR CA W SA MO PO ŁU DNIE W SA LI KI SIE LEW SKIE GO. WZIĘ LI W NIM UDZIAŁ 
DY REK TO RZY LI CE ÓW, KTÓ RE ZNA LA ZŁY SIĘ W GRO NIE „ZŁO TYCH SZKÓŁ” 
W RAN KIN GU OGÓL NO POL SKIM – W SU MIE JEST TO AŻ 37 STO ŁECZ NYCH 

LI CE ÓW NA 200 SZKÓŁ Z CA ŁEJ POL SKI!
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10 stycz nia w bu dyn ku Wy dzia łu Pra wa i Ad -

mi ni stra cji UAM od by ła się ga la Wiel ko pol skie -
go Ran kin gu Li ce ów i Tech ni ków Per spek ty -
wy 2020. Uni wer sy tet był or ga ni za to rem te go
wy da rze nia, jest tak że part ne rem ogól no pol -

skie go Ran kin gu Li ce ów i Tech ni ków Per spek -
ty wy 2020.

– Dla na sze go uni wer sy te tu ga la jest bar dzo
waż nym wy da rze niem – mó wił pod czas wy da -
rze nia pro rek tor UAM prof. Ta de usz Wal -
las – To oka zja do spo tka nia, roz mo wy i po zna nia
opi nii, pó ki co uczniów, za chwi lę ma tu rzy stów
i kan dy da tów na stu dia.

TECHNIKUM KOMUNIKACJI W ZESPOLE SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO, 
VIII LO IM. ADAMA MICKIEWICZA ORAZ II LO IM. GENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ 

I HELENY MODRZEJEWSKIEJ TO SZKOŁY Z POZNANIA, KTÓRE ZAJĘŁY PIERWSZE MIEJSCA:
RANKINGU TECHNIKÓW, RANKING LICEÓW I RANKING SZKÓŁ OLIMPIJSKICH.

Pre zes Fun da cji „Per spek ty wy” Wal de mar
Si wiń ski wspo mniał o dwóch funk cjach Ran -
kin gu: – Pierw sza to pod po wiedź dla ósmo kla si -
stów i ich ro dzi ców; słu ży roz po zna niu możliwości.
Dru ga – ran king stał się in sty tu cją edu ka cyj -
ną – mó wił pre zes Fun da cji.

Suk ce su zwy cię skim szko łom gra tu lo wa ły
tak że obec ne na Ga li wi ce wo je wo da wiel ko -
pol ski Ane ta Nie straw ska oraz wiel ko pol ska
ku ra tor oświa ty Elż bie ta Lesz czyń ska.

Pod czas wy da rze nia pro jekt „UAM dla Naj -
lep szych” za pre zen to wa ła ze bra nym pro rek tor
UAM prof. Be ata Mi ko łaj czyk. To no wy pro -
gram, któ ry ma po łą czyć do tych cza so we ini cja -
ty wy po szcze gól nych jed no stek uczel ni. – Ma
dwa nad rzęd ne ce le: mo ty wo wa nie uczniów
i uczen nic do od kry wa nia i roz wi ja nia pa sji oraz
po głę bia nia wie dzy, a tak że zbu do wa nie sa tys fak -
cjo nu ją ce go mo de lu dłu go fa lo wej współ pra cy
UAM ze szko ła mi – mó wi ła prof. Mi ko łaj czyk.

Głów ny mi ad re sa ta mi ran kin gu Per spek tyw
są ucznio wie i ich ro dzi ce, któ rzy mu szą pod jąć
de cy zję – wy brać li ceum lub tech ni kum, któ re
do pro wa dzi ich do do brych stu diów i uła twi
zdo by cie wy ma rzo ne go za wo du.

WIELKOPOLSKA 
Gala Liceów i Techników 
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Au lę Po li tech ni ki Wro cław skiej za peł ni li 
re pre zen tan ci naj lep szych li ce ów i tech ni ków
z wo je wódz twa dol no ślą skie go. Go spo da -
rzem ga li był prof. An drzej Dzie dzic, pro -
rek tor ds. na ucza nia PWr. Naj lep szym 
szko łom gra tu lo wa li: Ja ro sław Kre sa
– wi ce wo je wo da dol no ślą ski, Ro man Ko wal -
czyk, dol no ślą ski ku ra tor oświa ty, Piotr
Świę drych, dy rek tor OKE we Wro cła wiu
i Wal de mar Si wiń ski, pre zes Fun da cji Edu -
ka cyj nej „Per spek ty wy”.

– To wła śnie szko ły śred nie kształ tu ją mło de go
czło wie ka da jąc mu do bry start w do ro słe ży cie,
a uwzględ nia ją cy klu czo we kry te ria ran king po ka -
zu je te pla ców ki, któ re ro bią to naj le piej – po wie -
dział pro rek tor PWr. – Nie jest jesz cze oce nia -
na at mos fe ra, ale mam na dzie ję, że or ga ni za to rzy
wpro wa dzą rów nież ta ką oce nę i ran king bę dzie
kom plet ny. Oczy wi ście na Po li tech ni ce Wro cław -
skiej cze ka my na naj lep szych ab sol wen tów szkół,
a chcąc ich za chę cić or ga ni zu je my sze reg im prez
m.in. Dzień Otwar ty czy Sa lon Ma tu rzy stów, któ -

re za wsze cie szą się spo rym za in te re so wa niem
wśród mło dych lu dzi.

Spo śród szkół ogól no kształ cą cych z re gio nu
Dol ne go Ślą ska naj le piej wy pa dły trzy wro -
cław skie li cea: nu -
mer XIV im. Po lo nii Bel gij -
skiej, nu mer III im. Ada ma
Mic kie wi cza oraz Aka de mic -
kie Li ceum Ogól no kształ cą -
ce Po li tech ni ki Wro cław skiej. 

Wśród tech ni ków do ce -
nio no Tech ni kum Le śne
w Mi li czu, wro cław skie
Tech ni kum nr 10 im. Fry de -
ry ka Jo liot -Cu rie oraz Tech -
ni kum z Ze spo łu Szkół
Ogól no kształ cą cych i Tech -
nicz nych w Je le niej Gó rze.

Go ść mi ga li by li nie tyl ko
przed sta wi cie le władz sa mo -
rzą do wych, dy rek to rzy i na -
uczy cie le szkół, lecz tak że
mło dzież. Dla uczest ni ków
spe cjal ny wy kład „Sztucz ki
świa tła na nie bie” wy gło si ła
dr inż. Agniesz ka Po pio -

PO LI TECH NI KA WRO CŁAW SKA OD LAT JEST W CZO ŁÓW CE POL SKICH UCZEL NI I BAR DZO SIĘ CIE SZĘ, 
ŻE TO WŁA ŚNIE TU TAJ MO ŻE MY POD SU MO WAĆ OSTAT NI ROK PRA CY SZKÓŁ Z RE GIO NU DOL NE GO

ŚLĄ SKA – PO WIE DZIAŁ WAL DE MAR SI WIŃ SKI, PRE ZES FUN DA CJI EDU KA CYJ NEJ „PER SPEK TY WY” 
POD CZAS GA LI DOL NO ŚLĄ SKIE GO RAN KIN GU LI CE ÓW I TECH NI KÓW, KTÓ RY OD BYŁ SIĘ 6 LU TE GO

NA PO LI TECH NI CE WRO CŁAW SKIEJ.

Najlepsze licea i technika dolnośląskiego Rankingu

Prof. Andrzej Dziedzic, prorektor PWr

łek -Ma sa ja da z Wy dzia łu Pod sta wo wych Pro -
ble mów Tech ni ki. Uro czy stość uświet nił tak że
po kaz ka ra te w wy ko na niu mi strzów z Sek cji
Ka ra te Po li tech ni ki Wro cław skiej. 
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Ranking na POLITECHNICE
WROCŁAWSKIEJ 
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Dy plo my dla zwy cięz ców tra fi ły do Tech ni -

kum nr 1 w Ze spo le Szkół Tech nicz nych w Gli -
wi cach oraz, po raz ko lej ny, do V Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go w Biel sku -Bia łej. Pod czas
uro czy sto ści w Gli wi cach wy róż nio no po 15
naj lep szych szkół wo je wódz twa, a pierw sze
trzy li cea i tech ni ka otrzy ma ły od go spo da rza
uro czy sto ści, Po li tech ni ki Ślą skiej, cen ne na gro -
dy – 55-ca lo we te le wi zo ry. Dy rek tor zwy cię -
skie go tech ni kum, Ja nusz Ma gie ra, ode brał
swój dy plom w to wa rzy stwie uczniów, na uczy -
cie li oraz Ewy We ber, wi ce pre zy dent Gli wic.
Py ta ny o re cep tę na suk ces od po wie dział: 

– Lu bi my uczyć i uczyć się, dba my o za rzą dza -
nie, ro dzi ce z na mi współ pra cu ją z en tu zja zmem.
To wy starcz y, aby od 8 lat zdo by wać ty tuł zło tej
lub srebr nej szko ły w ran kin gu Per spek tyw.

Ga le Ślą skie go Ran kin gu Li ce ów i Tech ni ków
(to ko lej na edy cja) są praw dzi wym świę tem
edu ka cji. Świad czy o tym licz na re pre zen ta cja
władz oświa to wych, ad mi ni stra cyj nych i sa -
mo rzą do wych re gio nu. Pre zy den ci miast
z du mą to wa rzy szą „swo im” szko łom w uro -
czy sto ści, skła da ją gra tu la cje, ale tak że je

przyj mu ją – prze cież suk ce sy szkół są tak że
za słu gą or ga nów pro wa dzą cych. 

Ga le Ślą skie go Ran kin gu Li ce ów i Tech ni ków
(to ko lej na edy cja) są praw dzi wym świę tem
edu ka cji. Świad czy o tym licz na re pre zen ta cja
władz oświa to wych, ad mi ni stra cyj nych i sa -
mo rzą do wych re gio nu. Pre zy den ci miast
z du mą to wa rzy szą „swo im” szko łom w uro -
czy sto ści, skła da ją gra tu la cje, ale tak że je
przyj mu ją – prze cież suk ce sy szkół są tak że
za słu gą or ga nów pro wa dzą cych. 

War to pod kre ślić, że spo tka nie zna ko mi tych
szkół, świet nych na uczy cie li i uczniów, któ -
rym ich wy cho waw cy dzię ko wa li za wspól ny
suk ces, od by ło się wła śnie na Po li tech ni ce Ślą -
skiej, jed nej z 10 pol skich uczel ni ba daw -
czych. – Ce ni my ran kin gi Per spek tyw, gdyż
sprzy ja ją one am bit nym za ło że niom edu ka cyj -
nym, na uko wym i ba daw czym – mó wił prof.
Ar ka diusz Mę żyk, rek tor Po li tech ni ki Ślą -
skiej, gra tu lu jąc zwy cięz com. 

Wal de marv Si wiń ski, pre zes Fun da cji Edu -
ka cyj nej Per spek ty wy pod kre ślił, że ran king,
obej mu ją cy wy łącz nie do bre li cea i tech ni -
ka – w usta lo nej przez Ka pi tu łę ko lej no -
ści – ma na ce lu po moc kan dy da tom w wy bo -
rze wy ma rzo nej szko ły. 

Wielki finał 
na POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

Uczniom i ma tu rzy stom za pro szo nym
na uro czy stość Po li tech ni ka Ślą ska za pre zen -
to wa ła pro gram men tor ski dla naj lep szych ab -
sol wen tów szkół śred nich po dej mu ją cych stu -
dia na tej uczel ni – Uczest ni cy mo gą li czyć
na wspar cie w roz wo ju swo ich za in te re so wań
oraz w roz wo ju oso bi stym, a tak że w przy go to -
wa niu do przy szłej pra cy. Atrak cyj na jest moż li -
wość uczest ni cze nia, jesz cze w trak cie na uki
w kla sie ma tu ral nej, w za ję ciach na uczel ni,
a na wet przy stę po wa nia do za li czeń, któ re zo -
sta ną uzna ne w przy pad ku pod ję cia stu diów
na PŚl – mó wi ła mgr Gra ży na Masz niew
z PŚl, pre zen tu ją ca pro gram. Każ dy uczest nik
pro gra mu bę dzie miał swo je go oso bi ste go
men to ra, czy li pra cow ni ka na uko we go, któ re -
go za da niem bę dzie pi lo taż pod opiecz ne go
w cza sie stu diów, a na wet po moc w zna le zie -
niu od po wied nie go dla da nej oso by sta no wi -
ska i miej sca pra cy. 

Go spo da rze te go rocz nej ga li wie rzą, że
uczest ni czy li w niej przy szli stu den ci Po li tech ni -
ki Ślą skiej. My pod po wia da my: war to ją wy -
brać, bo to uczel nia z nie zwy kłą przy szło ścią
i ener gią. 

GLIWICE

NAJLEPSZE LICEA I TECHNIKA NA ŚLĄSKU WSKAZANE PRZEZ RANKING PERSPEKTYW 
ZOSTAŁY UHONOROWANE PODCZAS GALI ZORGANIZOWANEJ PRZEZ POLITECHNIKĘ ŚLĄSKĄ.

ZWYCIĘZCOM TOWARZYSZYŁA FEERIA BARW I NIEZWYKŁE WYSTĘPY ARTYSTYCZNE 
Z WYKORZYSTANIEM LASEROWEJ HARFY. WOW, AŻ CHCE SIĘ TU STUDIOWAĆ 

– SZEPTALI ZACHWYCENI MATURZYŚCI Z NAJLEPSZYCH SZKÓŁ REGIONU.
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DZIE SIĘĆ NAJ LEP SZYCH LI CE ÓW OGÓL NO KSZTAŁ CĄ CYCH I DZIE SIĘĆ NAJ LEP SZYCH TECH NI KÓW
Z WO JE WÓDZ TWA PO MOR SKIE GO ODE BRA ŁO NA GRO DY POD CZAS URO CZY STEJ GA LI

PO MOR SKIE GO RAN KIN GU LI CE ÓW I TECH NI KÓW PER SPEK TY WY 2020, KTÓ RA OD BY ŁA SIĘ 18 LU TE GO
NA DZIE DZIŃ CU FAH RENIHE ITA PO LI TECH NI KI GDAŃ SKIEJ.


Dyrektorom najlepszych pomorskich szkół

gratulowali pomorscy parlamentarzyści,
przedstawiciele władz samorządowych,
środowiska naukowego i biznesu. Gościmy dziś
w murach naszej uczelni przedstawicieli
najlepszych szkół na Pomorzu – powiedział
prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki
Gdańskiej. Są z nami uczniowie wywodzący się
z wiodących liceów i techników z niemal każdego
zakątka województwa pomorskiego: ze Słupska,
Bytowa, Kartuz, Chojnic, Pucka, Tczewa oraz
oczywiście z Trójmiasta. Wielu z was to także,
mam nadzieję, przyszli studenci Politechniki
Gdańskiej, którzy dzięki nabytej tu wiedzy i
umiejętnościom będą aktywnie i efektywnie
wspierać budowę silnej, polskiej nauki, przemysłu
i biznesu. Podejmując studia na Politechnice
Gdańskiej będziecie brać udział w nowatorskich
projektach badawczych, uczyć się w nowoczesny
i niekonwencjonalny sposób.

Ilu stra cją słów rek to ra by ły wy stą pie nia stu -
den ta PG i ab sol wen ta tej uczel ni. O swo ich
na uko wych wy bo rach i pa sji ja ką jest in ży nie ria
ko smicz na opo wie dział Szy mon Kraw czuk,
stu dent Wy dzia łu Elek tro ni ki, Te le ko mu ni ka cji

gę, jak waż na jest współ pra ca szkół śred nich
z uczel nia mi oraz z pra co daw ca mi, któ rzy
w swo ich fir mach przy go to wu ją miej sca
do od by wa nia przez uczniów prak tyk za wo -
do wych i uczą prak tycz nych umie jęt no ści po -
trzeb nych na ryn ku pra cy.

Ucznio wie, któ rzy przy by li na uro czy stość,
mie li też oka zję do za po zna nia się z ofer tą po -
mor skich szkół wyż szych i spo tka nia ze stu -
den ta mi Po li tech ni ki Gdań skiej, któ rzy przy -
go to wa li sto iska pre zen tu ją ce ich dzia łal ność
w ko łach na uko wych.

Naj lep sze po mor skie szko ły
na PO LI TECH NI CE GDAŃ SKIEJ

i In for ma ty ki, któ ry zo stał naj lep szym stu den -
tem 2019 ro ku w ogól no pol skim ple bi scy cie
Pro Ju ve nes. Po nim głos za brał Grze gorz
Gor czy ca, pre zes za rzą du i dy rek tor ds. ba dań
i roz wo ju spół ki Chi to ne, ab sol went Wy dzia łu
Che micz ne go Po li tech ni ki Gdań skiej. Na po -
cząt ku 2019 r. spół ka Chi to ne wraz z Po li tech -
ni ką Gdań ską otrzy ma ła na gro dę w XXI edy cji
kon kur su Pol ski Pro dukt Przy szło ści w ka te go -
rii „Pro dukt przy szło ści jed nost ki na uko wej
i przed się bior cy”. Pre zes Chi to ne po ka zał,
w ja ki spo sób po mysł na ukow ca prze kuć
na ko mer cyj ny suk ces do brze pro spe ru ją cej fir -
my z in no wa cyj nym pro duk tem.

Po wy stą pie niach na stą pi ła naj waż niej sza
część uro czy sto ści – wrę cze nie na gród dla
dwu dzie stu wy róż nio nych szkół. Na gro dę dla
naj lep sze go li ceum – III LO im. Ma ry nar ki Wo -
jen nej RP ode brał dy rek tor Wie sław Ko sa -
kow ski. Dzię ku jąc uczniom i pra cow ni kom
szko ły, któ rzy wspól nie pra cu ją na jej suk ces,
po gra tu lo wał rów nież Po li tech ni ce Gdań skiej
i Gdań skie mu Uni wer sy te to wi Me dycz ne mu
ty tu łu uczel ni ba daw czej.

Ja dwi ga Pie cho wiak, dy rek tor Ze spo łu
Szkół Łącz no ści im. Obroń ców Pocz ty Pol skiej
ode bra ła na gro dę dla naj lep szej tech nicz nej
szko ły śred niej w Po mor skiem. Zwró ci ła uwa -
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GDAŃSK

prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej
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Uwa ża się, że pro gra my kom pu te ro we to naj -
bar dziej skom pli ko wa ne ar te fak ty in ży nie ryj ne
na Zie mi. Nie ma nic, co by ło by bar dziej skom -
pli ko wa ne. Ra kie ty ko smicz ne, broń ją dro wa,
re ak to ry ato mo we – wszyst ko to nie do rów nu je
stop niem kom pli ka cji nie któ rym pro gra mom,
któ re li czą mi lio ny li ni jek ko du – mó wi dy rek tor
In ter dy scy pli nar ne go Cen trum Mo de lo wa-
nia Ma te ma tycz ne go i Kom pu te ro we go UW
dr Ma rek Mi cha le wicz.

Jak mó wi, kom pu te ry sta no wią uni wer sal ne
na rzę dzie ba daw cze. Nie ma dru gie go ta kie go
urzą dze nia, in stru men tu na uko we go, któ ry mo że
słu żyć wszyst kim dzie dzi nom na uki. Po cząw szy
od astro no mii, geo lo gii, bio lo gii, geo gra -
fii – a na ar che olo gii czy kul tu ro znaw stwie koń -
cząc. Nie ma dzie dzi ny, w któ rej kom pu te rów się
nie uży wa. Są naj wy żej dzie dzi ny, w któ rych kom -
pu te rów uży wa się za ma ło – uwa ża na uko wiec.

KOMPLEKSOWOŚĆ OBLICZENIOWA
– BEZ KOMPLEKSÓW

Do da je, że kom plek so wość ob li cze nio wa
to jed na z naj szyb ciej roz wi ja ją cych się dzie -
dzin na świe cie. W cią gu 80 lat ist nie nia tej
dzie dzi ny po ko na li śmy 17 rzę dów wiel ko ści:
do szli śmy do set ki mi lio nów mi liar dów
FLOPSÓW – mó wi. FLOPSY (flo ating po ints
ope ra tions per se cond) to jed nost ki mo cy ob -
li cze nio wej kom pu te rów. Wska zu ją licz bę
ope ra cji aryt me tycz nych na se kun dę. I po -
rów nu je, że w tym cza sie ani wy so kość bu -
dyn ków, ani wy trzy ma łość ma te ria łów czy
szyb kość po jaz dów nie zmie ni ła się wię cej,
niż stu krot nie.

Co 8 lat moż li wo ści ob li cze nio we su per kom -
pu te rów ro sną aż o trzy rzę dy wiel ko ści.
A to ozna cza, że naj lep szy su per kom pu ter świa -
ta jest ty siąc ra zy moc niej szy niż su per kom pu -
ter sprzed 8 lat. To nie wy obra żal nie szyb ki
po stęp! – ko men tu je ba dacz.

56

WYŚCIG SUPERKOMPUTERÓW
Wy ścig o to, kto zbu du je naj szyb szy kom pu ter,

jest nie po rów ny wal ny z żad nym in nym wy ści -
giem – mó wi na uko wiec. Po da je, że koszt bu do -
wy w 2011 r. naj więk sze go su per kom pu te -
ra – K -com pu ter, jest sza co wa ny na 1 mld
do la rów. Ma szy na by ła tak zło żo na, że zaj mo wa -
ła aż 800 szaf. Ale naj moc niej szą na świe cie by ła
tyl ko przez 1 rok. Wy prze dził ją su per kom pu ter
Se qu oia, któ ry zaj mo wał już tyl ko 124 sza fy. K -
-com pu ter zaś już 8 la tach użyt ko wa nia zo stał wy -
co fa ny z użyt ko wa nia, bo ob li cze nia na nim prze -
sta ły się opła cać – mó wi ba dacz.

Wy ja śnia, że po stęp w elek tro ni ce, w pro ce -
so rach, mie rzo ny jest pra wem ob ser wa cyj nym
Mo ore`a. Mó wi ono, że co 18 mie się cy na da -
nej po wierzch ni moż na upa ko wać 2 ra zy wię -
cej tran zy sto rów. A dzię ki te mu kom pu te ry now -
szej ge ne ra cji nie tyl ko są gę ściej upa ko wa ne,
szyb sze, ale i zu ży wa ją na te sa me ob li cze nia
o wie le mniej ener gii – tłu ma czy na uko wiec.

KOMPUTER
TO JEDYNE NARZĘDZIE,
z którego korzysta
każda dziedzina nauki

KOM PU TER TO UNI WER SAL NE NA RZĘ DZIE BA DAW CZE. PO ZA NIM NIE
MA IN STRU MEN TU, KTÓ RE MO ŻE SŁU ŻYĆ WSZYST KIM DZIE DZI NOM NA -
UKI. UWA ŻA SIĘ, ŻE PRO GRA MY KOM PU TE RO WE TO NAJ BAR DZIEJ SKOM -
PLI KO WA NE AR TE FAK TY IN ŻY NIE RYJ NE NA ŚWIE CIE – MÓ WI PAP DR MA -
REK MI CHA LE WICZ, SZEF ICM UW.
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pe ry ment w la bo ra to rium, do ko nu je ob ser wa -
cji i wy cią ga się wnio ski. A po tem moż na od -
two rzyć te wa run ki i po wtó rzyć eks pe ry ment,
aby po twier dzić wy ni ki do świad cze nia. Kom -
pu ter zaś da je moż li wość prze pro wa dza nia sy -
mu la cji za miast eks pe ry men tów. I sto so wa nia
hi po tez w sy tu acjach, kie dy eks pe ry men tu nie
da się prze pro wa dzić.

Przy kła dem jest choć by po wsta nie Wszech -
świa ta. Nie mo że my spra wić, że by Wszech świat
po wstał jesz cze raz. A dzię ki wy ko rzy sta niu sy -
mu la cji kom pu te ro wych moż na od twa rzać wa -
run ki, ja kie wte dy pa no wa ły tuż po je go po wsta -
niu i pro wa dzać sy mu la cje, ja kie zja wi ska mo gły
wte dy na stę po wać. Ko lej na rzecz: układ mię dzy -
na ro do wy za bra nia te sto wa nia bro ni ją dro wej.
A jed nak broń ją dro wą te stu je się co dzien nie:
w kom pu te rach – po da je przy kła dy na uko wiec.

KTÓRA DZIEDZINA ZA MAŁO LICZY
NA SUPERKOMPUTERY?

Je śli spoj rzeć na roz wój dys cy plin, wy znacz ni -
kiem po stę pu jest ma te ma ty za cja, sfor ma li zo -
wa nie wie dzy w po sta ci teo rii, mo de li, któ re
moż na za sto so wać. To sa mo jest moż li we z hu -
ma ni sty ką. Mo że my dojść do re ne san su hu ma ni -
sty ki, je śli oprze my się na ob li cze niach. Jest już
ab sorp cja me tod w mu ze al nic twie, kul tu ro znaw -
stwie, ar che olo gii. Ale to do pie ro po cząt ki. A naj -
cie kaw sze rze czy dzie ją się na sty ku dzie dzin.

O tym, co mo że przy nieść dla na uki przy -
szłość, je śli cho dzi o ob li cze nia wy ko ny wa ne
na su per kom pu te rach, mo wa bę dzie
na kon fe ren cji Su per com pu ter Fron tiers
Eu ro pe 2020, któ ra od bę dzie się mię dzy 23
a 25 mar ca.

PAP – Na uka w Pol sce,
Lu dwi ka To ma la
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moż na cho ciaż by ob li czać, jak roz prze strze nia
się po wie trze w szpi ta lu al bo jak pro jek to wać
ka bi ny sa mo lo tów – aby po wie trze, któ rym od -
dy cha ją oso by w pierw szych rzę dach, nie mie -
sza ło się z po wie trzem w dal szych rzę dach.

Su per kom pu te ry w in ży nie rii przy da ją się zaś np.
do bu do wa nia cy fro wych bliź nia ków fi zycz nych
mo de li. Wir tu al ny układ to mo że być ka dłub sa -
mo lo tu, re ak tor ją dro wy al bo ca łe mia sto. Do te -
go są po trzeb ne ol brzy mie mo ce ob li cze nio we.

Wy zwa niem jest też po li cze nie te go, jak prze -
pły wa krew w ży łach. Przy da je się to np. w po -
dej mo wa niu de cy zji, w któ rym miej scu za kła -
dać sten ty.

ZAMIAST DOŚWIADCZEŃ – SYMULACJE
W na uce dzię ki kom pu te rom prze szli śmy do in -

ne go spo so bu roz wią zy wa nia pro ble mów, niż by ło
to zna ne od cza sów oświe ce nia – uwa ża dr Mi -
cha le wicz. Do da je, że tra dy cyj nie me to da na -
uko wa po le ga na tym, że prze pro wa dza się eks -

GDZIE DOCIERAJĄ SUPERKOMPUTERY
Dzię ki ta kie mu po stę po wi tech nik ob li cze -

nio wych moż na uży wać kom pu te rów do ba da -
nia co raz bar dziej skom pli ko wa nych pro ble -
mów, a na uka po su wa się szyb ko do przo du.

Kom pu te ry po zwa la ją nam ba dać i naj mniej -
sze cząst ki ma te rii i naj więk sze struk tu ry
wszech świa ta. Mo że my ana li zo wać eks tre mal -
nie dłu gie od cin ki cza su i nie wy obra żal nie ma łe
od cin ki se kund – za uwa ża na uko wiec.

Ogrom ne mo ce ob li cze nio we – nie moż li we
do osią gnię cia wcze śniej – przy da ją się w ob -
li cza niu wła ści wo ści mo le kuł i ciał sta łych,
a tak że sy mu lo wa nia prze bieg re ak cji che -
micz nych. Dzię ki te mu moż na stwier dzić, czy
ja kiś zwią zek bę dzie się wią zał z in nym.
To cen na wie dza przy da je się w che mii, ka ta -
li zie, ba da niach ma te ria ło wych, bio che mii,
ba da niach nad no wy mi le ka mi...

Wy zwa niem jest też dy na mi ka pły nów czy
po wie trza. A dzię ki te mu ob sza ro wi wie dzy

dr Ma rek Mi cha le wicz

NIE MA DZIEDZINY,
W KTÓREJ KOMPUTERÓW

SIĘ NIE UŻYWA.
SĄ NAJWYŻEJ DZIEDZINY,

W KTÓRYCH KOMPUTERÓW
UŻYWA SIĘ ZA MAŁO.

{ }

5657 Michalewicz_komputer to jedyne narzędzie_0405 kwalifikacje  16.03.2020  15:07  Strona 57



Ukończyła Wydział Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom: SFeta, Fatum, Nosferatu
zrealizowany pod kierunkiem prof. Jarosława Modzelewskiego. 

Nominowana do nagrody artNoble Plastyka 2019 na Edukacyjnym Festiwalu Sztuki artNoble 2019.

PawełPłóciennik

PARTNERZY WSPIERAJĄCY:


ga le ria@per spek ty wy.pl
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Re da gu ją: 
Mar ta Ewa Ol bryś

i Ar tur Kra jew ski







Masz COŚ do powiedzenia w formie {dzieła} lub innej ekspresji? 

Pisz do nas... ZAPRASZAMY

galeria@perspektywy.pl

W zmętnionym

umyśle

najłatwiej jest 

bawić się wśród

padających

PEJORATYWNYCH

PŁATKÓW

i budować 

z nich 

Bałwana

według zasad

głupiokracji.

TEATR KSIĄŻKA MUZYKA

Yasmina Rezy
ART

Reż. Eugeniusz Korin

Teatr 6 piętro

CZERWONY ŚWIT 

Autor Jędrzej Pasierski

rok wydania 2020
wydawnictwo: Czarne 

Wujek G
Bovska

Producent Jan Smoczyński



POLECAMY{!!!}

JEŚLI MÓWIĘ, TO SŁUCHAJ{!!!}

TE ATR – Tyl ko Te atr Te le -
wi zji. Wów czas spek ta kle są
re je stro wa ne pod ką tem
„wi dze nia” ka me ry. Za czę ło
się to w la tach 70. ubie głe go
wie ku, bo po cząt ko wo spek -
ta kle szły „na ży wo” – co
oczy wi ście ta kże jest cie ka -
we; cza sem wi dać wpad ki,
spon ta nicz ne re ak cje ak to -
rów; ma new ry re ali za to rów.
Na wet plan sze by ły „ży we”,
ręcz nie pi sa ne i ręcz nie
zmie nia ne. No, ale to wy ko -
pa li ska. Te atr Te le wi zji to
już in na me to da re je stro wa -
nia. Osob ny ga tu nek, tro chę
bli żej ki na. Do dziś oglą dam
re je sta cje kla sy ki, ta kże tej
z lat 90. 

dr Monika Małkowska 

KWE STIO NA RIUSZ MISTRZA

FILM – Nie ma po rów na -
nia. Choć sa ma oglą dam fil -
my na plat for mach cy fro -
wych (na ekra nie kom pu te -
ra), to po le ga to ra czej
na chę ci zo rien to wa nia się
w kon cep cji, fa bu le i dia lo -
gach, niż na de kel to wa niu
się ob ra zem. A film to ta kże
sztu ka wi zu al na. Jak wia do -
mo, nie któ rzy re ży se rzy (np.
Ta ran ti no) do pusz cza ją tyl -
ko pro jek cję na du żym ekra -
nie. 

KSIĄ ŻKA – Mia łam kie dyś
Kin dle’a. Szyb ko zre zy gno -
wa łam. Nie umiem czy tać
na ma łym ekra nie – to nie
pach nie pa pie rem, nie ma

cie pła, nie ma cia ła. Po za tym,
mo je ksią żki no szą śla dy mo -
jej czy tel ni czej ak tyw no ści
i za in te re so wa nia: ro bię ośle
ro gi, pod kre ślam, przy le piam
ta śmę. Wte dy to jest MO JA
ksią żka i mo je jej ro zu mie nie.
Ekran za wsze po zo sta je zim -
nym, bez dusz nym two rem.

SE RIA LE – Za rzu ci łam ich
oglą da nie od kąd sta ły się ta -
śmo wą pro duk cją. Za bie ra ją
za wie le cza su, w za mian nic
nie da jąc. 

Polska krytyczka sztuki, projektantka mody, dziennikarka
i publicystka kulturalna. Absolwentka warszawskiej ASP.
W 2009 roku na tej samej uczelni obroniła doktorat pod
tytułem „Niech żyją krytycy”. Wykładała w Europejskiej
Akademii Sztuk i w Wyższej Szkole Dziennikarstwa 
im. Melchiora Wańkowicza, a po obronie doktoratu
prowadzi zajęcia na Wydziale Sztuki Mediów 
i Scenografii warszawskiej ASP.
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ro do wych za wo dach walk ro bo -
tów su mo i ma ją cej na swo im
kon cie udział w naj waż niej szych
ry wa li za cjach na świe cie (w tym
w All Ja pan Ro bot -Su mo To ur na -
ment w 2017, z któ re go wró ci li
ja ko zwy cięz cy). Do sek cji
w 2017 r. do łą czy ła Pau li na Ła piń -
ska, wte dy stu dent ka III ro ku. 

Czy lu bi pa ni su mo, 
czy su mo pa ni zna?

Dziew czy na i su mo? – To po mysł
do bry jak każ dy in ny, choć mo że to
śmiesz nie brzmi. Ale prze cież że by

po wstał ta ki ro bot, po trzeb ne jest za -
sto so wa nie roz wią zań z róż nych dzie -
dzin: me cha ni ki, au to ma ty ki, pro gra -
mo wa nia…, czy li wszyst kie go te go,
cze go uczę się na stu diach – tłu ma -
czy Pau li na. – A dziś sa me stu dia nie
wy star czą; je śli chcę się roz wi jać,
mu szę „ubru dzić rę ce”, czy li za cząć
coś fak tycz nie ro bić. 

War to ścią pra cy nad ro bo ta mi su -
mo jest też dla Pau li ny to, że
współ two rzy pro jekt, któ ry nie jest
na rzu co ny w ra mach np. za dań za -
li cze nio wych, ale coś wła sne go,
we dług po my słu ca łe go ze spo łu,

ko go prze ko ny wać. Sa tys fak cja
z prak ty ko wa nia wie dzy i szli fo wa -
nia umie jęt no ści w ko le na uko wym
jest tym więk sza, gdy za tą ak tyw -
no ścią idą suk ce sy. A je śli suk ce sa -
mi są miej sca na po dium w mię dzy -
na ro do wej ry wa li za cji, w któ rej
star tu je po kil ka dzie siąt i wię cej ze -
spo łów z ca łe go świa ta, po wo dy
do du my się mno żą. 

Ta kie wła śnie do świad cze nia są
udzia łem sek cji SumoMasters Ko -
ła Na uko we go Ro bo ty ków PB,
od 2015 r. z po wo dze niem star -
tu ją cej w roz ma itych mię dzy na -

Pau li na Ła piń ska, ko bie ta, któ -
ra o su mo wie na praw dę du żo,
na co dzień go dzi trud ne tech nicz -
ne stu dia, ak tyw ność w ko le na -
uko wym (zaj mu je się pro gra mo wa -
niem oraz od po wia da za PR sek cji
SumoMasters) i pra cę za wo do wą
(re dak tor ds. au to ma ty ki w por ta -
lu iAutomatyka. pl).

O tym, że war to ścią stu dio wa nia
jest dziś nie tyl ko wie dza zdo by wa -
na w cza sie za jęć, ale tak że (a nie -
rzad ko: przede wszyst kim) udział
w pra cach or ga ni za cji stu denc kich
i kół na uko wych, już nie trze ba ni -



DZIEWCZYNA OD SUMO
STUDIUJE AUTOMATYKĘ I ROBOTYKĘ (V ROK) NA WYDZIALE

MECHANICZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ (PB) I JEST PIERWSZĄ
DZIEWCZYNĄ W HISTORII SEKCJI SUMOMASTERS 

KOŁA NAUKOWEGO ROBOTYKÓW PB.
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gdzie pra ca od by wa się me to dą
stu denc kich (od A do Z) prób i błę -
dów. – To jest faj ne, tym bar dziej że
kie dy za cznę pra cę w za wo dzie, też
bę dę mu sia ła my śleć kre atyw nie,
szu kać roz wią zań, ba zu jąc na zdo by -
tej na stu diach wie dzy. Nikt nie bę -
dzie mnie od py ty wał z wia do mo ści,
każ dy bę dzie na to miast pa trzył, czy
umiem so bie po ra dzić z kon kret ny mi
za da nia mi – pod su mo wu je. 

In na spra wa, że pra cę w ko le na -
uko wym moż na też wy ko rzy stać
na stu diach – Ła piń ska do łą czy ła
do sek cji na ostat niej pro stej

przed pi sa niem swo jej pra cy in ży -
nier skiej. Stąd po wstał po mysł, by
pra cę na sto pień in ży nie ra na pi sać
wła śnie o kon stru owa niu ro bo tów
su mo. Przy oka zji po zna ła też tra -
dy cję walk su mo w Ja po nii. – To fa -
scy nu ją ca hi sto ria, zu peł nie eg zo tycz -
na dla nas – prze ko nu je. – W Ja po nii
su mo to coś wię cej niż tyl ko sport:
miej sca walk su mo są po strze ga ne
jak świą ty nie, a za wod ni cy su mo ma -
ją spe cjal ny sta tus, to oso by wyż sze.
Za cie ka wi ło mnie to, choć do sa mych
ro bo tów su mo ta wie dza zu peł nie nie
ma za sto so wa nia.

Jak rów na z rów ny mi 
Pau li na Ła piń ska, choć jest je dy ną

dziew czy ną w sek cji, nie na rze ka
na to, że by wa od su wa na od za dań
przez ko le gów. – Moż na jed nak po -
wie dzieć, że w sek cji ist nie je pe wien
po dział płci, je śli cho dzi o dzie dzi ny:
chłop cy zaj mu ją się ra czej kwe stia mi
zwią za ny mi z elek tro ni ką czy me cha -
ni ką, ja je stem w gru pie pra cu ją cej
nad pro gra mo wa niem i PR-em, ale
dzia ła my rów no i ni gdy nie spo tka łam
się z ha słem ty pu „Ty je steś dziew czy -
ną, więc się do te go nie na da jesz, to
nie dla cie bie” – opo wia da. 

Jed nak jak mó wi, dzię ki pra cy
w sek cji prze ko na ła się o jed nej
waż nej za sa dzie – gdy męż czyź ni
za czy na ją się w coś bar dzo an ga żo -
wać, pra ca po chła nia ich w ca ło ści
i fa scy nu je, nie ma sen su wcho dze -
nie im w dro gę. – Le piej wte dy umyć
rę ce i zo sta wić im da ne za da nie,
a sa me mu za jąć się czymś in nym. To
ta ka waż na kom pe ten cja mięk ka,

w któ rej już się do brze wy szko li -
łam – śmie je się.

3, 2, 1… za ba wa!
Na czym kon kret nie po le ga przy -

go to wa nie ro bo ta su mo? Jest kil ka
za sad – w naj waż niej szej ka te go rii
walk, MegaSumo, bra ne są
pod uwa gę ma sa (do 3 kg) i wy mia -
ry ro bo ta (200 mm x 200 mm, je śli
cho dzi o dłu gość i sze ro kość, na to -
miast nie ma ogra ni czeń co do wy -
so ko ści ro bo ta). Ro bo ty ma ją
od spodu za mon to wa ne ma gne sy,
któ ry mi kon struk cja przy twier dza
się do pod ło ża (me ta lo wej ma ty)
i dzię ki któ rym mo gą się utrzy mać
na ma cie (jak w praw dzi wych wal -
kach su mo za da nie wal czą cych po -
le ga na ze pchnię ciu ry wa la z ma ty,
po za bia łą li nię). 

Po za tym wy po sa żo ne są w czuj -
ni ki la se ro we – dzię ki nim na mie -
rza ją prze ciw ni ka, i czuj ni ki li nii (by
sa me nie wy je cha ły po za li nię). 

Ele men tem spy cha ją cym kon -
struk cje prze ciw ni ków z ma ty jest
tzw. pług, a na wet – płu gi, bo nie -
któ re ze spo ły nie po prze sta ją
na po je dyn czym „spy cha czu”. 
Co istot ne, ro bo ty są au to no micz -
ne – trze ba je za pro gra mo wać tak,
by wal ki od by wa ły sa mo dziel nie. 

Pro ste? – Nie ko niecz nie, bo ca ła
za ba wa po le ga na tym, by za ob ser -
wo wać, jak zbu do wa ny jest ro bot
prze ciw ni ków, i kre atyw nie po dejść
do za gad nie nia, jak moż na go po ko -
nać swo im ro bo tem – opo wia da
Pau li na. – Tym bar dziej, że tak jak
tech no lo gia idzie do przo du, tak

i w wal kach ro bo tów su mo wciąż
wpro wa dza ne są no we roz wią za nia. 

A sko ro mo wa o no win kach,
w przy pad ku ro bo tów su mo w no -
wych roz wią za niach przo du ją Ja -
poń czy cy, gdzie zresz tą for ma ry wa -
li za cji ta kich ro bo tów jest bar dzo
roz wi nię ta (jest spo re za in te re so -
wa nie te ma tem, stąd ze spo ły prze -
cho dzą wie lo eta po we kwa li fi ka cje,
by do stać się na mię dzy na ro do we
za wo dy). Zresz tą naj więk sze za wo -
dy ro bo tów su mo or ga ni zo wa ne 
są wła śnie w oj czyź nie walk su -
mo – to All Ja pan Ro bot -Su mo
To ur na ment. W tym ro ku na gru -
dnio wą im pre zę je dzie tak że ze spół
SumoMasters z Pau li ną Ła piń ską
w skła dzie – zo sta li za pro sze ni dzię -
ki zwy cię stwom na za wo dach
w Pol sce (Ju ra bot 2019), Li twie 
(Ro bo tia da 2019), Ło twie (Bal tic 
Ro bot Su mo 2019) i Chi nach
(RobotChallenge). 

I jed no jest pew ne – z tych za wo -
dów przy wio zą nie tyl ko wie dzę
o no win kach tech nicz nych wy ko -
rzy sty wa nych na świe cie w kon stru -
owa niu ro bo tów su mo, ale przede
wszyst kim cen ne do świad cze nia,
któ re po mo gą im śmie lej spoj rzeć
tak że na wła sną przy szłość. – Bo naj -
więk szą war to ścią za wo dów jest to, że
mo że my się spo tkać z in ny mi ze spo -
ła mi, wy mie nić do świad cze nia, na -
uczyć się wie le od sie bie. Bo na za wo -
dach su mo ry wa li za cja jest tyl ko
na ma cie, mię dzy ro bo ta mi, my na to -
miast so bie po ma ga my i do brze się
ba wi my – kwi tu je Ła piń ska.

MAGDA TYTUŁA

fot. z archiwum uczelni
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Te go rocz nych zwy cięz ców po zna li śmy
6 mar ca w cza sie uro czy stej ga li. By ło kre atyw -
nie, za baw nie i aż iskrzy ło od in te li gent nych po -
my słów. Nic dziw ne go, wszak mot to (au tor -
stwa Al ber ta Ein ste ina) kon kur su Ge nius
Uni ver si ta tis 2020 brzmi Kre atyw ność to in te li -
gen cja w cza sie za ba wy.

– In spi ruj cie się, ale nie na śla duj cie – ra dził pra -
cow ni kom dzia łów pro mo cji pol skich uczel ni
dr Ar tur Kra jew ski, prof. nadzw. ASP w War -
sza wie, prze wod ni czą cy ka pi tu ły kon kur su Ge -
nius Uni ver si ta tis 2020. – Tyl ko ory gi nal ność jest
wa run kiem po wsta nia dzie ła sztu ki. Niech wa sze
pra ce za wsze bę dą ta ki mi wła śnie dzie ła mi sztu -
ki. Na ro lę in no wa cyj no ści zwra cał też uwa gę
Wal de mar Si wiń ski, pre zes Fun da cji Edu ka -
cyj nej „Per spek ty wy”: – Ta in no wa cyj ność jest

„z epo ki”) wszyst kie zdję cia spa ja jed no wspól -
ne ha sło – „Uni wer sy tet Gdań ski to po czą tek
wa szej hi sto rii”. – To in te re su ją ca pró ba włą cze -
nia przy szłych stu den tów w nar ra cję o wiel ko ści
ab sol wen tów – zwra ca ła uwa gę Agniesz ka
Klim czak z FCBBridge2Fun. 

Dru gie miej sce w tej ka te go rii przy zna no
Po li tech ni ce War szaw skiej – i oszczęd nej
w środ kach wy ra zu kon cep cji. Jak oce niał Ja cek
Szlak, re dak tor na czel ny por ta lu Mar ke ting
przy Ka wie, re kla ma PW – Urze ka pro sto tą i la -
ko nicz no ścią. Ja sny prze kaz, na wią zu ją cy wprost
do na rzę dzi in for ma tycz nych i wy ko rzy stu ją cy
dwu znacz ność sło wa „En ter”, ozna cza wej ście
oraz za twier dza nie pod ję tej de cy zji w apli ka cjach. 

ME RY TO RYCZ NE WE BI NA RY
W ka te go rii event pierw sze miej sce zdo był

Uni wer sy tet SWPS i je go we bi na ry te ma -
tycz ne, czy li cy klicz ne spo tka nia on li ne (or ga ni -
zo wa ne za po śred nic twem YouTube’a) eks per -
tów z oso ba mi za in te re so wa ny mi psy cho lo gią,

jed nym z kry te riów bra nych pod uwa gę w Ran kin -
gu Szkół Wyż szych „Per spek ty wy”, ale też wpły -
wa na wi ze ru nek uczel ni, na któ ry co raz czę ściej
zwra ca ją uwa gę tak że kan dy da ci na stu dia.

W te go rocz nej edy cji kon kur su Ge nius Uni ver -
si ta tis star to wa ło 45 uczel ni i wy dzia łów szkół
wyż szych (w su mie zgło szo no 109 prac w 7 ka -
te go riach). Li stę no mi no wa nych moż na zna leźć
na stro nie www.ge nius.per spek ty wy.pl.

WIE LO ELE MEN TO WA NAR RA CJA 
CZY LA KO NICZ NY KO MU NI KAT?

W ka te go rii re kla ma pra so wa dwa pierw -
sze miej sca przy pa dły au to rom zgo ła róż nych
kon cep cji. Zwy cię żył Uni wer sy tet Gdań ski
z re kla mą na kil ku zdję ciach po ka zu ją cą hi sto rię
uczel ni. Każ de ze zdjęć mia ło in ną sty li sty kę,
od po wia da ją cą epo ce, któ rą ilu stro wa -
ło – na te mat wy bra no ko lej no la -
ta 70., 80., 90., 00. i te raź niej szość. Mi mo róż -
no rod nej sty li sty ki zdjęć (w tym: róż ne go
do bo ru sce ne rii, re kwi zy tów, a na wet czcio nek
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O KANDYDATÓW BIJĄ SIĘ WSZYSTKIE UCZELNIE W POLSCE.
W TEJ „WALCE” WAŻNIEJSZA JEDNAK NIŻ NADZWYCZAJNA SIŁA LWA

CZY NIETUZINKOWY SPRYT LISA JEST NIEZWYKŁA LUDZKA POMYSŁOWOŚĆ. 
DZIĘKI KONKURSOWI GENIUS UNIVERSITATIS, OD 2012 R. ORGANIZOWANEMU 

PRZEZ FUNDACJĘ EDUKACYJNĄ „PERSPEKTYWY”, CO ROKU WYŁANIAMY
NAJBARDZIEJ KREATYWNYCH MISTRZÓW UCZELNIANEJ PROMOCJI. 
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Zwycięzca kategorii Kampania w mediach społecznościowych. 
AGH ze swoją akcją promującą książkę kryminalną  

„Z archiwum groźnych historii”.

po ka zy, warsz ta ty i wy kła dy dla uczniów szkół
śred nich. Ju ry skwi to wa ło ten po mysł jed nym
wie le mó wią cym sło wem: Bra wo!”i zwró ci ło
uwa gę na to, że πięk ny Dzień Otwar ty Po li -
tech ni ki Łódz kiej sta no wił do sko na ły przy kład
dzia ła nia z ka te go rii re al ti me mar ke ting.

DY NA MICZ NIE I W SPO SÓB
NIE OCZY WI STY

Fil mi ki – oto, co mło dzi lu dzie lu bią naj bar -
dziej. Nic dziw ne go, że w ka te go rii vi deo
on li ne kon ku ren cja by ła bar dzo ostra. Zwy cię -
żył spot Po li tech ni ki Ślą skiej. Jak oce nił go

Bar tosz Dem biń ski, tre ner ds. PR i ko mu ni -
ka cji – Sym pa tycz ny, do sko na le zre ali zo wa ny,
tra fia ją cy w gu sta gru py do ce lo wej. Na za le d -
wie 60-se kun do wym fil mie wi dzi my stu den -
tów w trak cie po zor nie zwy czaj nych uczel nia -
nych za dań (np. eg za min, za ję cia w la bo -
ra to rium, na uka z ksią żek) uka za nych w zu peł -
nie nie oczy wi sty  i hu mo ry stycz ny spo sób (pro -
szę zgad nąć, ja kim ha słem pod su mo wa no ścią -
ga nie na eg za mi nie 😉). Wszyst ko skwi to wa ne
zo sta je zda niem Je stem stu den tem! A Ty, ja ką
masz su per moc? i spryt nie za ka mu flo wa nym
w sło wie POmyŚl skró tem na zwy uczel ni.

64

za rzą dza niem i de si gnem. Jak za uwa ży ło ju ry,
we bi na ry Uni wer sy te tu SWPS to przy kład
trend set tin gu w naj lep szym wy da niu – au to rzy
we bi na rów sko rzy sta li przy tym z ka na łu ko -
mu ni ka cyj ne go naj bliż sze go gru pie do ce lo wej. 

In nym z do ce nio nych wy da rzeń w tej ka te go -
rii by ło Świę to Licz by π po łą czo ne z or ga ni za -
cją Dnia Otwar te go Po li tech ni ki Łódz kiej,
czy li pięk ny Dzień Otwar ty. Z tej oka zji
przy go to wa no bo ga ty pro gram me ry to rycz ny,
w ra mach któ re go od by ło się m.in. bi cie re kor -
du Gu in nes sa w two rze niu naj dłuż sze go łań cu -
cha z roz wi nię ciem licz by π, zor ga ni zo wa no

<

<
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Z ko lei spot Uni wer sy te tu Wro cław skie -
go (II miej sce) utrzy ma ny zo stał w kon wen cji
fil mu ka ta stro ficz ne go – kie dy bo ha ter ce wy -
da je się, że zo sta ła na świe cie już sa ma, oka zu -
je się, że jest na świe cie miej sce, w któ rym
cze ka ją na nią lu dzie go to wi jej po móc. Ja kie?
To oczy wi ste 😊 – Uni wer sy tet Wro cław ski.

I jesz cze je den z na gro dzo nych (III miej sce)
po my słów – film Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go we Wro cła wiu. Wspo mnia ny już wy -
żej Ja cek Szlak oce nił go w na stę pu ją cy spo -
sób – Dy na micz ny mon taż, nie ocze ki wa ne
per spek ty wy i uję cia te go wszyst kie go, co moż -
na ba dać i cze go moż na do świad czać pod czas
stu diów. Pięk nie po ka za na pa sja do na uki, któ ra
nie wy ma ga do dat ko we go uzu peł nie nia np. uję -
cia mi z ży cia stu denc kie go. To wła śnie jest praw -
dzi we ży cie stu denc kie. 

GA DŻE TY IN NE NIŻ WSZYST KIE
I jesz cze jed na ka te go ria kon kur so wa, któ rą

war to w tym miej scu omó wić. I spo koj nie, nie
bę dzie my pi sać o wszech obec nych dłu go pi -
sach 😊. Po my sło wość au to rów, któ rzy zgło si li
swo je pra ce w ka te go rii ga dżet, wy kra cza bo -
wiem da le ko po za stan dard wi dzia ny na sto -
iskach na wszel kich edu ka cyj nych tar gach. 

W tej ka te go rii naj wyż sze miej sce na po dium
za ję ła Aka de mia Gór ni czo -Hut ni cza
z Kra ko wa i jej zu peł nie nie tu zin ko wy po mysł
na wy da nie… książ ki kry mi nal nej! Pu bli ka cja
Z ar chi wum groź nych hi sto rii przy go to wa -

na z oka zji 100-le cia uczel ni za chwy ci ła
wszyst kich człon ków kon kur so wej ka pi tu ły.
Książ ka bę dą ca zbio rem kry mi nal nych opo -
wia dań to efekt kon kur su na opo wia da nie
prze pro wa dzo ne go przez AGH – o ja ko ści
wy bra nych do pu bli ka cji prac naj le piej mo że
świad czyć fakt, że w ju ry kon kur su za sia dał
m.in. praw dzi wy au tor kry mi na łów, czy li
Mar cin Wroń ski.

Dru gie miej sce w tej ka te go rii za jął Uni wer -
sy tet im Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu
i je go na klej ki z me ma mi przy go to wy wa ny mi
pod wspól nym ha słem (naj pierw „Ko lej ka
do dzie ka na tu”, a po tem „Ko lej ka po ro zum”).
Na me mach utwo rzo nych na wzór tych pro -
du ko wa nych na słyn nym fan pa ge’u Sztucz nych
Fioł ków zo ba czyć moż na wy bit ne dzie ła ma -
lar skie opa trzo ne dow cip ny mi ha sła mi zwią za -
ny mi czy to z do sta niem się na wy ma rzo ne
stu dia (na UAM-ie, oczy wi ście), czy z sa mym
kształ ce niem się na uczel ni.

I wresz cie ostat nie miej sce na po dium, któ re
zdo był Uni wer sy tet Łódz ki i je go se ria ga -
dże tów (tor by, czap ki, blu zy, kub ki, bi do ny itp.)
przy bli ża ją cych po stać pierw sze go rek to ra
uczel ni – prof. Ta de usza Ko tar biń skie go.
Przy kła do wo – czap ka z na pi sem „Gał gan”
na wią zu je do słów prof. Ko tar biń skie go Lub ro -
bić coś. Ko chaj ko goś. Nie bądź gał ga nem.

Żyj po waż nie!, z ko lei bu tel ka z na pi sem „Do bra
ro bo ta” sta no wi alu zję do zna ne go dzie ła prof.
Ko tar biń skie go – Trak tat o do brej ro bo cie. Aż
chcia ło by się po wie dzieć: po my sło daw cy tych
ga dże tów wy ko na li na praw dę do brą ro bo tę!

PO ZA RE GU LA MI NEM 
War to też wspo mnieć o spe cjal nych (po za re -

gu la mi no wych) na gro dach, ja kie przed sta wi cie -
lom dwóch uczel ni (Po li tech ni ki War szaw -
skiej i Uni wer sy te tu SWPS) wrę czył Mar cin
Ol kie wicz ze Sto wa rzy sze nia Ko mu ni ka cji
Mar ke tin go wej SAR – to no mi no wa nie prac
do Kon kur su Twór ców Re kla my 2020 (uczel nie
mo gą bez płat nie zgło sić swo je pra ce w tym
kon kur sie). Obie uczel nie zo sta ły w kon kur sie
do ce nio ne za con tent mar ke ting (w tej ka te -
go rii Po li tech ni ka War szaw ska za ję ła I, a Uni -
wer sy tet SWPS II miej sce), ale w ra mach przy -
zna nej im na gro dy Sto wa rzy sze nia Ko mu ni ka cji
Mar ke tin go wej SAR sa me ma ją zde cy do wać
o tym, co osta tecz nie zgło szą do Kon kur su
Twór ców R-e kla my 2020.

***
Wszyst kim uczest ni kom kon kur su Ge nius Uni -

ver si ta tis 2020 ser decz nie dzię ku je my i już dziś
za chę ca my do udzia łu w przy szło rocz nej – ju bi -
le uszo wej! – edy cji kon kur su. Frank Zap pa po -
wie dział kie dyś, że ludz ki umysł jest jak spa do -
chron, któ ry nie dzia ła, je śli nie jest otwar ty.
Dzia łom pro mo cji pol skich uczel ni ży czy my za -
tem jak naj sze rzej otwar tych czasz – i suk ce sów
w X kon kur sie Ge nius Uni ver si ta tis 2021!

Opr. MT
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~XXI wiek to czas po waż nych zmian kul tu ro wych, eko no -
micz nych, tech no lo gicz nych, spo łecz nych oraz kształ tu ją -
cych ob szar na sze go ży cia. Ar chi tek tu ra, któ ra nas ota cza,
jest prze strze nią na rów ni ma te rial ną i nie ma te rial ną, wy -
peł nio ną tre ścia mi, emo cja mi, sys te mem wza jem nych po -
wią zań, za leż no ści i in te rak cji. 

VI Mię dzy na ro do we Bien na le Ar chi tek tu ry Wnętrz inAW 2020
sku pi się na spo so bie my śle nia o przy szło ści pro jek to wa nia i pro -
jek to wa niu przy szło ści w myśl: IN THE FUTURE. Bien na le or ga -
ni zo wa ne pod pa tro na tem rek to ra Aka de mii Sztuk Pięk nych im.
Ja na Ma tej ki w Krako wie, prof. Sta ni sła wa Ta bi sza, od bę dzie się
w dniach 7–31 mar ca 2020 r. m.in. w Ma ło pol skim Ogro dzie 
Sztu ki oraz Pa wi lo nie Wy spiań skie go. Te go rocz na, szó sta już edy -
cja sta nowi część ob cho dów 70-le cia Wy dzia łu Ar chi tek tu ry
Wnętrz. Ha sło te go rocz ne go Bien na le brzmi: in (the)
FUTURE_per spek ty wa sztu ki prze strze ni_”inAW 2020”.

Szó sta edy cja wy da rze nia po świę co na jest my śle niu o przy szło ści
pro jek to wa nia i pro jek to wa niu przy szło ści, w kon tek ście zmie nia ją -
cych się re la cji mię dzy ludz kich i re la cji czło wie ka z oto cze niem. Pro -
ces nie li nio wy, opar ty na em pa tii i eks pe ry men tach, na rzę dziach po -
cho dzą cych ze stra te gicz ne go pro gno zo wa nia, zmie rza w stro nę
pro to ty po wa nia ju tra. Kształt prze strze ni, w któ rej ży je my, jest wy -
pad ko wą dzia łań pla no wa nych i zu peł nie przy pad ko wych, lep szych
i gor szych in ter wen cji, uda nych i nie uda nych obiek tów i miejsc, w za -
leż no ści od co raz now szych aspek tów śro do wi sko wych i spo łecz nych. 

W ra mach Bien na le – pod ha słem In (the) FUTURE_per spek ty wa(y)
sztu ki prze strze ni 12 mar ca 2020 r. od bę dzie się mię dzy na ro do wa kon -
fe ren cja na uko wa z udzia łem za pro szo nych go ści, a 20 mar ca 2020 r.
Mię dzy na ro do wy Pa nel OPEN SPACE. 7 mar ca 2020 r.  na stą pi otwar -
cie wy sta wy pre zen tu ją cej dzia łal ność twór czą pe da go gów Wy dzia łu
Ar chi tek tu ry Wnętrz kra kow skiej ASP_INTERDYSCYPLINARNI_ka -
dra_WE ARE THE FUTURE, któ ra za po cząt ku je ca łe wy da rze nie. 

Pod czas Bien na le od bę dzie się pro jek to wy kon kurs stu denc ki pod
ha słem: The Fu tu re is Now! fu tu re li ving / fu tu re expe rien ce / fu tu re
hu ma ni ty. Mło dzi pro jek tan ci ma ją za za da nie po ka za nie spo so bu
my śle nia o przy szło ści pro jek to wa nia i pro jek to wa niu przy szło ści,
w kon tek ście zmie nia ją cych się re la cji mię dzy ludz kich i re la cji czło -
wie ka. Na gro dą głów ną jest in deks na stu dia Ar chi tek tu ry Wnętrz
II stop nia ASP w Kra ko wie. 

PA
TR

O
NU

JE
M

Y

MIĘDZYNARODOWE 

BIENNALE
ARCHITEKTURY
WNĘTRZ ASP

~Sto wa rzy sze nie Co gni tis już po raz XI or ga ni zu je kon kurs
„Ta lent za ta lent” stwo rzo ny dla ma tu rzy stów an ga żu ją cych
się w ży cie szkol ne i nie tyl ko. 

Je że li koń czysz w tym ro ku szko łę śred nią, a na kon cie masz już spo -
ro suk ce sów i udzie lasz się w róż nych or ga ni za cjach i pro jek tach – ta
ini cja ty wa jest wła śnie dla Cie bie.

„Ta lent za ta lent” do ce ni Two je do tych cza so we dzia ła nia, ak tyw ność
i za an ga żo wa nie spo łecz ne oraz na gro dzi za to, co już osią gną łeś. 

Przy oce nie kan dy da tów bra ne są pod uwa gę:
• do świad cze nie w za rzą dza niu i kie ro wa niu pro jek ta mi bądź or ga ni -

za cja mi,
• umie jęt ność pra cy w ze spo le,
• ukce sy na uko we – w olim pia dach i kon kur sach,
• an ga żo wa nie się w dzia łal ność na rzecz oto cze nia – np. wo lon ta riat,

har cer stwo.

Kon kurs Ta lent za Ta lent skła da się z trzech eta pów:
I etap – zło że nie for mu la rza elek tro nicz ne go, w któ rym kan dy -

da ci dzie lą się swo imi do świad cze nia mi i osią gnię cia mi.
Za da niem pierw sze go eta pu jest roz wią za nie ca se stu dy.

II etap – roz mo wa re kru ta cyj na oraz as ses sment cen te – wy bra ni
uczest ni cy bio rą udział w spo tka niu or ga ni zo wa nym
w War sza wie, pod czas któ re go spraw dza ne są ich umie -
jęt no ści po dej mo wa nia ini cja ty wy oraz prze wo dze nia i za -
an ga żo wa nia w gru pie.

III etap – ga la fi na ło wa – po prze dzo na warsz ta ta mi dla uczest ni -
ków II eta pu. Ga la Fi na ło wa to rów nież ostat ni, trze ci etap
kon kur su, w któ rym 7 Fi na li stów cze ka wy gło sze nie pre -
zen ta cji, po dej mu ją cych te mat przy wódz twa. Rów nież pod -
czas Ga li, uro czy ście koń czą cej ko lej ną edy cję kon kur su,
wy ła nia ny jest zwy cięz ca.

Re kru ta cja po trwa do 15 mar ca 2020 r.

Stro na in ter ne to wa Ta lent za Ta lent: 
www.co gni tis.pl/pro jek ty/ta lent -za -ta lent/o -pro jek cie

Fan pa ge: www.fa ce bo ok.com/ta lent.za.ta lent

JESTEŚ MATURZYSTĄ I CZUJESZ SIĘ LIDEREM? 

APLIKUJ DO
„TALENT ZA TALENT” 
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