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SALON MATURZYSTÓW 

to najlepsze miejsce 

na podejmowanie mądrych decyzji 

dotyczących przyszłości

17.IX (czwartek) 
Małopolski Salon Maturzystów 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  

18.IX (piątek) 
Lubelski i Podkarpacki  

Salon Maturzystów 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie,  

Uniwersytet Rzeszowski  
21.IX (poniedziałek) 

Mazowiecki Salon Maturzystów 
Politechnika Warszawska  

22.IX (wtorek) 
Dolnośląski i Opolski  
Salon Maturzystów 

Politechnika Wrocławska, Politechnika Opolska  
23.IX (środa) 

Wielkopolski Salon Maturzystów 
Politechnika Poznańska  

24.IX (czwartek) 
Zachodniopomorski i Lubuski  

Salon Maturzystów 
Uniwersytet Szczeciński  

25.IX (piątek) 
Pomorski i Kujawsko-Pomorski  

Salon Maturzystów 
Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu  
28.IX (poniedziałek) 

Podlaski i Warmińsko-Mazurski  
Salon Maturzystów 

Uniwersytet w Białymstoku,  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

29.IX (wtorek) 
Łódzki i Świętokrzyski Salon Maturzystów 

Uniwersytet Łódzki   
30.IX (środa) 

Śląski Salon Maturzystów 
Politechnika Śląska w Gliwicach,  
Uniwersytet Śląski w Katowicach

TERMINY:

www.salonmaturzystow.pl





Sukces rekrutacji na studia 2021  

zależy od aktywnej obecności uczelni 

na Salonie Maturzystów 2020!

Magnificencjo!

Ogólnopolski Komitet Honorowy

Powodzenia!
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Rektor Politechniki Warszawskiej
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Wi ta my no wych rek to rów! 
 

Ten nu mer Per spek tyw jest zde cy do wa nie aka de mic ki. 
Pre zen tu je my w nim por tret zbio ro wy  

no wej ge ne ra cji rek to rów, któ rzy po kie ru ją  
od wrze śnia pol ski mi uczel nia mi.  

To oni, wy po sa że ni w szer sze niż do tych czas pre ro ga ty wy  
de cy do wać bę dą przez naj bliż sze czte ry la ta, w ja ką stro nę  

bę dzie roz wi ja ło się pol skie szkol nic two wyż sze.  
I czy spro sta nie zwy kle zło żo nym wy zwa niom świa ta  

– z jed nej stro ny „no wej nor mal no ści” dzia ła nia  
w wa run kach glo bal nej pan de mii, z dru giej  
– nad cią ga ją ce go w bły ska wicz nym tem pie  

kry zy su kli ma tycz ne go. 
 

Po raz pierw szy w hi sto rii na rek to rów  
ucze lni aka de mic kich wy bra nych zo sta ło 13 ko biet  

(ko bie tą jest też rek tor Wyż szej Szko ły Po li cji – po wo ła na  
na tę funk cję roz ka zem Ko men dan ta Głów ne go PP). Ocze ki wa -

nia wo bec ich przy wódz twa są wiel kie.  
Czy fak tycz nie ich nie co od mien ny styl ko mu ni ka cji  

oraz roz wią zy wa nia pro ble mów – za uwa żal ne już na eta pie 
kam pa nii wy bor czej – wnio są po wiew po trzeb nej no wo ści  

w kul tu rę aka de mic ką? To bę dą cie ka we czte ry la ta.  
Za wszyst kich trzy ma my moc no kciu ki! 

 
Bian ka Si wiń ska 
re dak tor na czel na
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W OLIMPIJS

17 LIPCA W CENTRUM OLIMPIJSKIM PKOL W WARSZAWIE,  
W WARUNKACH REŻIMU SANITARNEGO,  
Z UDZIAŁEM MINISTRA WOJCIECHA MURDZKA  
ORAZ REKTORÓW I DZIEKANÓW  
NAJLEPSZYCH UCZELNI ODBYŁA SIĘ GALA  
RANKINGU SZKÓŁ WYŻSZYCH PERSPEKTYWY 2020.
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KIM DUCHU
NAJLEPSI 2020



uki i Szkol nic twa Wyż sze go, prof. 
Jan Szmidt, prze wod ni czą cy 
KRASP, prof. Mi chał Kle iber, 
prze wod ni czą cy Ka pi tu ły Ran kin gu 
i prof. Ma rek Sa fjan, ho no ro wy 
prze wod ni czą cy Ka pi tu ły, sę dzia 
Try bu na ły Spra wie dli wo ści UE. 

 
– Dłu go za sta na wia li śmy się 

nad for mu łą te go rocz ne go fi na łu 
Ran kin gu Szkół Wyż szych – mó wi 
Wal de mar Si wiń ski, pre zes 
Fun da cji Edu ka cyj nej Per spek ty -
wy. – Uzna li śmy, że Cen trum 
Olim pij skie PKOl po zwa la na spo -
tka nie „naj lep szych z naj lep szych” 
z za cho wa niem za sad bez pie czeń -
stwa. Obec ność tak zna ko mi tej re -
pre zen ta cji śro do wi ska aka de mic -

kie go na uro czy sto ści prze ko nu je 
nas, że mie li śmy ra cję. 

Mi ni ster Woj ciech Mur dzek 
zwró cił się do licz nie zgro ma dzo -
nych rek to rów, rek to rów -elek tów, 
dzie ka nów i wy bit nych na ukow -
ców z ży cze nia mi wy trwa ło ści i du -
my z roz wo ju pol skiej na uki. 

– Cen trum Olim pij skie to miej sce, 
w któ rym war to od no to wać z za do -
wo le niem no we pol skie zja wi sko: ki -
bi co wa nie na ukow com w ich pra cy, 
sza cu nek dla osią gnięć ba daw czych, 
du mę z ro sną cej po zy cji pol skiej na -
uki i jej zna cze nia pro ro zwo jo we go, 
ro sną cy sza cu nek dla eks per tów. 
Ta kie wy da rze nie jak dzi siej sze du -
mę tę w peł ni uza sad nia i bu du je 
– pod kre ślił mi ni ster. 


– Po zna je my dziś naj lep sze uczel -

nie i wy dzia ły. To ogrom na po moc dla 
uzdol nio nej mło dzie ży – po wie dział 
Woj ciech Mur dzek, mi ni ster na -
uki i szkol nic twa wyż sze go. 
– Wkrót ce te go rocz ni ma tu rzy ści po -
zna ją wy ni ki czerw co wych, spóź nio -
nych eg za mi nów. Dzię ki pod po wie -
dziom, ja kie przy no si ran king, ma ją 
moż li wość po dej mo wa nia de cy zji 
opar tych na rze tel nych in for ma cjach. 

Obok mi ni stra, w ga li wzię li udział 
m. in.: prof. Zbi gniew Mar ci niak, 
prze wod ni czą cy Ra dy Głów nej Na -

NAJLEPSI 2020
Prof. Jan Szmidt, prze wod ni czą -

cy KRASP, ży czył no wo wy bra nym 
rek to rom suk ce sów pod czas spra -
wo wa nia ich funk cji, szcze gól nie 
w nad cho dzą cym ro ku aka de mic -
kim, któ ry z pew no ścią bę dzie 
wiel kim wy zwa niem ze wzglę du 
na pan de mię. 

Ma secz ki, rę ka wicz ki, dy stans 
– tak wy glą da ła te go rocz na ce re -
mo nia wrę cze nia dy plo mów naj -
lep szym uczel niom i re pre zen tan -
tom naj le piej pro wa dzo nych 
kie run ków stu diów. Ze wzglę dów 
bez pie czeń stwa nie moż na by ło 
ro bić wspól nych zdjęć na sce nie, 
ale uda ło się za aran żo wać fo to gra -
fię wszyst kich wy róż nio nych 
przed Cen trum Olim pij skim. 
Z pew no ścią jest to już zdję cie hi -
sto rycz ne!  

AW

W OLIMPIJSKIM DUCHU

Andrzej Kraśnicki, prezes PKOL

Od pra wej: prof. Ma ria Kóz ka, pro dzie kan Wy dzia łu Na uk o Zdro wiu 
UJ-CM, prof. Jan Szmidt, prze wod ni czą cy KRASP, prof. Ma rek Sa fjan, 
Ho no ro wy Prze wod ni czą cy Ka pi tu ły, dr Bian ka Si wiń ska. 

Prof. Wojciech Nowak, rektor UJ, udziela wywiadu



Od prawej: prof. Bogumiła Kaniewska, rektor-elekt 
UAM, przewodniczący Kapituły prof. Michał Kleiber, 

minister Wojciech Murdzek, dr Bianka Siwińska

Wojciech Murdzek, minister 
nauki i szkolnictwa wyższego

Wal de mar Si wiń ski, pre zes Fun da cji  
Per spek ty wy i mi ni ster Woj ciech Mur dzek



PUBLICZNE UCZELNIE ZAWODOWE

RANKING UCZELNI NIEPUBLICZNYCH

HUMANISTYCZNE

SPOŁECZNE

ŚCISŁE

RANKING KIERUNKÓW STUDIÓW
at a glance
WYNIKI 2020

Astronomia                                                                                                        
Uniwersytet Warszawski 
Chemia                                                                                                               
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Fizyka                                                                                                                 
Uniwersytet Warszawski 
Informatyka (mgr)                                                                                            
•Uniwersytet Wrocławski 
•Uniwersytet Warszawski 
Matematyka                                                                                                      
Uniwersytet Warszawski 

Miejsce     Nazwa uczelni Wskaźnik rankingowy 

1                Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 100,0 
2                SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 76,4 
3                Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 65,7 
4                Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 62,6 
5                Akademia Finansów i Biznesu Vistula 60,9 
6=             Akademia WSB 57,8 
6=             Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 57,3 
8=             Collegium Civitas w Warszawie 53,6 
8=             Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego 53,5 
10              Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 46,8 

Miejsce     Nazwa uczelni Wskaźnik rankingowy 

1                Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. 100,0 
2                Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu 86,4 
3                Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej 85,3 

Administracja                                                                                                    
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Dziennikarstwo i komunikacja                                                                       
•Uniwersytet Warszawski 
•Uniwersytet Jagielloński 
Gospodarka przestrzenna                                                                              
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Pedagogika                                                                                                        
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Pedagogika specjalna                                                                                       
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Politologia                                                                                                          
Uniwersytet Warszawski 
Prawo                                                                                                                 
Uniwersytet Warszawski 
Psychologia                                                                                                        
Uniwersytet Warszawski 
Socjologia                                                                                                           
Uniwersytet Warszawski 
Stosunki międzynarodowe                                                                              
Uniwersytet Warszawski 

NAJLEPSZE KIERUNKI STUDIÓW:

Archeologia                                                                                                       
•Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
•Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Filologia angielska                                                                                            
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Filologia polska                                                                                                 
Uniwersytet Warszawski 
Filologie obce                                                                                                    
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Filozofia                                                                                                              
Uniwersytet Warszawski 
Historia                                                                                                              
Uniwersytet Warszawski 
Kulturoznawstwo                                                                                             
Uniwersytet Warszawski 

RANKING UCZELNI AKADEMICKICH
Miejsce     Nazwa uczelni Wskaźnik rankingowy 

1                Uniwersytet Jagielloński 100,0 
2                Uniwersytet Warszawski 95,6 
3                Politechnika Warszawska 78,9 
4                Akademia Górniczo-Hutnicza 77,2 
5                Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 76,5 
6=             Politechnika Wrocławska 65,6 
6=             Gdański Uniwersytet Medyczny 65,2 
8=             Politechnika Gdańska 62,5 
8=             Politechnika Łódzka 62,4 
10=           Uniwersytet Wrocławski 60,8 
10=           Pomorski Uniwersytet Medyczny 60,6 
12=           Warszawski Uniwersytet Medyczny 60,2 
12=           Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 59,9 
14=           Politechnika Poznańska 58,9 

14*              Uniwersytet Medyczny w Łodzi 58,5 

15=           Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 57,7 

15=           Uniwersytet Medyczny w Lublinie 57,6 
15=           Uniwersytet Łódzki 57,6 
15=           Uniwersytet Mikołaja Kopernika 57,6 
15=           Politechnika Śląska 57,5 
15=           Uniwersytet Medyczny w Łodzi 57,2 

15*           Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 57,2 
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TECHNICZNE

MEDYCZNE I O ZDROWIU

PRZYRODNICZE

ROLNICZE, LEŚNE I WETERYNARYJNE

EKONOMICZNE

Architektura krajobrazu                                                                                 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Dietetyka                                                                                                           
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Kierunki o żywieniu i żywności                                                                       
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
Kierunki rolnicze i leśne                                                                                  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Weterynaria                                                                                                       
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Zootechnika                                                                                                      
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Biologia                                                                                                              
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Biotechnologia (mgr)                                                                                       
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Geografia                                                                                                           
Uniwersytet Warszawski 
Geologia                                                                                                             
Uniwersytet Warszawski 
Ochrona środowiska                                                                                        
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Analityka medyczna                                                                                         
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Farmacja                                                                                                            
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Fizjoterapia                                                                                                       
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 
Kierunek lekarski                                                                                      
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Kierunek lekarsko-dentystyczny                                                              
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Kosmetologia                                                                                                    
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Pielęgniarstwo                                                                                                  
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Położnictwo                                                                                                       
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Turystyka i rekreacja                                                                                 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Wychowanie fizyczne                                                                                
•Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 
•Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku 
Zdrowie publiczne                                                                                    
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ekonomia 
Uniwersytet Warszawski 
Finanse i rachunkowość 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Zarządzanie 
Uniwersytet Warszawski 

TEOLOGICZNE

Teologia                                                                                                              
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Architektura                                                                                              
Politechnika Warszawska 
Automatyka i robotyka                                                                             
•Politechnika Warszawska 
•Politechnika Poznańska 
Biotechnologia (mgr inż.)                                                                         
Politechnika Warszawska 
Budownictwo                                                                                            
•Politechnika Wrocławska 
•Politechnika warszawska 
Elektronika i telekomunikacja                                                                  
Politechnika Warszawska 
Elektrotechnika                                                                                         
Politechnika Warszawska 
Energetyka                                                                                                
Politechnika Warszawska 
Fizyka techniczna                                                                                      
•Politechnika Warszawska 
•Akademia Górniczo-Hutnicza 
Geodezja i kartografia                                                                              
•Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
•Politechnika Warszawska 
Górnictwo i geologia                                                                                 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Informatyka (mgr inż.)                                                                              
Politechnika Warszawska 
Inżynieria biomedyczna                                                                            
Politechnika Warszawska 
Inżynieria chemiczna                                                                                
Politechnika Warszawska 
Inżynieria materiałowa                                                                             
Politechnika Warszawska 
Inżynieria środowiska                                                                               
Politechnika Warszawska 
Logistyka                                                                                                   
•Politechnika Poznańska 
•Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Lotnictwo i kosmonautyka                                                                        
Politechnika Warszawska 
Mechanika i budowa maszyn                                                                    
Politechnika Warszawska 
Mechatronika                                                                                            
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Technologia chemiczna                                                                             
Politechnika Warszawska 
Transport                                                                                                   
Politechnika Warszawska 
Zarządzanie i inżynieria produkcji                                                                
Politechnika Warszawska 

Pierwsza trójka  
Rankingu Uczelni Niepublicznych

Triumfatorzy  
Rankingu Uczelni Akademickich





To, co po wta rza my ma tu rzy -
stom każ de go ro ku, na ma wia jąc 
ich do za pla no wa nia przy go to wań 
do ma jo wych (?) eg za mi nów już 
we wrze śniu, w ro ku pan de mii 
oka za ło się „słusz niej sze niż zwy -
kle”. Bo oto nie ocze ki wa nie ca ły 
szcze gó ło wy har mo no gram eg za -
mi nów ze wnętrz nych, opu bli ko -
wa ny w sierp niu 2019, oka zał się 
nie waż ny, a co gor sza, ucznio wie 
ostat nich klas li ce ów i tech ni ków 
przez kil ka ty go dni nie wie dzie li, 
czy ich naj waż niej szy eg za min 
w ogó le się od bę dzie. Sko ro we 
Fran cji po raz pierw szy w hi sto rii 
od wo ła no ma tu rę… 

 W tym ro ku szkol nym już sam 
plan po wro tu dzie ci i mło dzie ży 
do szkół od 1 wrze śnia wzbu dził za -
rów no ulgę, jak i pro te sty. Nikt nie 
jest w sta nie prze wi dzieć, jak bę dzie 
wy glą dać sy tu acja epi de micz -
na w ko lej nych mie sią cach, czy 
szko ły po zo sta ną otwar te, czy też 
cze ka nas po now ne przej ście na na -

10



Ran king Szkół Wyż szych Per -
spek ty wy 2020 to w isto cie czte -
ry ran kin gi uczel ni (aka de mic kich, 
nie pu blicz nych, pu blicz nych za wo -
do wych i kie run ków stu diów), 
w któ rych ana li zo wa nych jest łącz -
nie 28 wskaź ni ków. 

Opie ra ją się one na da nych z ta -
kich źró deł jak: POL-on, ba -
za Urzę du Pa ten to we go RP, ba -
za Eu ro pej skie go Urzę du 
Pa ten to we go PATSTAT, ba za Sco -
pus ana li zo wa na za po mo cą na rzę -
dzia SciVal, ba za PKA i mię dzy na -
ro do wych agen cji re kru ta cyj nych, 
ba da nia an kie to we pra co daw ców 
(INDICATOR), ba da nie ka dry aka -
de mic kiej (Per spek ty wy), wy ni ki 
ran kin gów mię dzy na ro do wych, 
da ne nt. eg za mi nów le kar skich 
i praw ni czych, a tak że da ne po cho -
dzą ce z uczel ni (ja kość stu den -
tów I ro ku). 

Przy tak wiel kiej licz bie ana li zo -
wa nych da nych po mył ki są nie 
do unik nię cia. Zwłasz cza, że ran -
king 2020 przy go to wy wa ny był 
w wa run kach szcze gól nych, za -
rów no ze wzglę du na pan de mię 
Co vid -19 (skut kiem by ło m.in. 
opóź nio ne prze sy ła nie da nych 
przez uczel nie do sys te mu POL-
on), jak i na fakt, że po raz pierw -
szy uwzględ nia li śmy w ran kin gu 
zmia ny wpro wa dzo ne do szkol nic -
twa wyż sze go usta wą z 20 lip -
ca 2018 ro ku (któ rej efek tem jest 
m.in. brak w sys te mie POL-on da -
nych do ty czą cych wy dzia łów). 

Zgła sza ne uwa gi do ty czy ły głów -
nie Ran kin gu Kie run ków Stu diów. 
Zgod nie z przy ję ty mi za ło że nia mi 
w me to do lo gii RKS 2020 bra ne by -
ły pod uwa gę je dy nie wy róż nia ją -
ce akre dy ta cje PKA przy zna ne kie -
run kom stu diów (plus akre dy ta cje 

 Dzie ka nom wy dzia łów pro wa -
dzą cych te kie run ki prze ka że my 
w uzgod nio ny spo sób dy plo my 
za zwy cię stwo w ran kin gach po -
szcze gól nych kie run ków stu diów. 
A pra cow ni kom i stu den tom skła -
da my ser decz ne gra tu la cje! 

Swo je po zy cje w RKS po pra wi ły 
też nie któ re wy dzia ły znaj du ją ce 
się w środ ku kla sy fi ka cji. Ła two je 
zi den ty fi ko wać po gwiazd ce (*), 
któ ra znaj du je się przy nu me rach 
zaj mo wa nych przez nie po ko rek -
cie miejsc. 

Z przy czyn tech nicz nych w Ran -
kin gu Uczel ni Nie pu blicz nych nie 
zo sta ły uwzględ nio ne da ne an kie -
to we kil ku uczel ni; po ich uzu peł -
nie niu nie któ re z tych uczel ni po -
pra wi ły swo je po zy cje – moż na je 
zi den ty fi ko wać po gwiazd ce (*), 
któ ra znaj du je się przy nu me rach 
zaj mo wa nych miejsc. 

Wśród zgło szo nych po my łek 
znaj do wa ły się też: 
• Po da nie wiel ko ści „0” we 
wskaź ni kach na uko me trycz nych 
w przy pad ku kil ku uczel ni aka de -
mic kich w gru pie 80+, któ re nie 
ma ją jesz cze swo je go pro fi lu w ba -
zie SciVal. Za miesz czo ny zo stał 
w tych przy pad kach wła ści wy za -
pis „b. d.”. 
• Po dob nie wpi sa no wiel kość „0” 
(za miast „b. d.”) do wskaź ni ków 
licz by pro gra mów stu diów w ję zy -
kach ob cych i licz by osób stu diu ją -
cych w tych ję zy kach w Wyż szej 
Szko le In for ma ty ki i Za rzą dza nia 
w Rze szo wie. Po uzu peł nie niu da -
nych przez uczel nię, po da na zo sta -
ła (z gwiazd ką *) sko ry go wa na jej 
po zy cja w Ran kin gu Uczel ni Nie -
pu blicz nych. 

Do ko na nie ko rekt jest obo wiąz -
kiem Wy daw cy, któ ry od 20 lat 
dba o pro fe sjo nal ne opra co wy wa -
nie ran kin gu. Zwłasz cza, że zda je -
my so bie spra wę ze zna cze nia ran -
kin gu dla wy bo rów ma tu rzy stów, 
a tak że z je go re zo nan su w śro do -
wi sku aka de mic kim. Dla te go 
za za ist nia łe po mył ki prze pra sza -
my wszyst kich za in te re so wa nych 
i czy tel ni ków! 

Na stro nie www.ran king.per -
spek ty wy.pl znaj du ją od 11 sierp -
nia sko ry go wa ne ta be le ran kin go -
we 2020.  

 PER SPEK TY WY 

mię dzy na ro do we). Po nie waż jed -
nak w opu bli ko wa nej wer sji me to -
do lo gii po da no, iż uwzględ nio ne 
bę dą też akre dy ta cje in sty tu cjo nal -
ne – aby być w zgo dzie z tym za -
pi sem – przy wró ci li śmy da ne do -
ty czą ce tych akre dy ta cji. 
Zi den ty fi ko wa li śmy rów nież pew -
ne pro ble my tech nicz ne (po na szej 
stro nie) w in te gra cji da nych 
z POL-on od no śnie stu den tów za -
gra nicz nych. Z tych po wo dów RKS 
zo stał prze li czo ny po now nie. 

Oka za ło się, że na 70 oce nio -
nych kie run ków stu diów, w kil ku 
przy pad kach oce nia ne jed nost ki 
uzy ska ły po ko rek cie naj lep szy 
wy nik w da nym kie run ku i wy su -
nę ły się na czo ło. Moż na je ła two 
zi den ty fi ko wać na stro nie in ter -
ne to wej ran kin gu, gdyż pu bli ko -
wa ne są z ozna cze niem „1*” 
(„gwiazd ka” ozna cza miej sce 
po ko rek cie). Zgod nie z przy ję ty -
mi w ran kin gach Per spek tyw za -
sa da mi, uczel nie te zo sta ły skla sy -
fi ko wa ne ex aequo z li de rem 
(wy stę pu je z ozna cze niem „1”) 
z pier wot nie opu bli ko wa nej edy -
cji da ne go ran kin gu. 

 
Ci no wi li de rzy to: 

• Ar che olo gia – Uni wer sy tet im. 
Ada ma Mic kie wi cza, 
• Au to ma ty ka i ro bo ty ka – Po li -
tech ni ka Po znań ska 
• Bu dow nic two – Po li tech ni ka 
War szaw ska 
• Dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja 
– Uni wer sy tet Ja giel loń ski 
• Fi zy ka tech nicz na – Aka de mia 
Gór ni czo -Hut ni cza 
• Geo de zja i kar to gra fia – Po li -
tech ni ka War szaw ska 
• In for ma ty ka (mgr) – Uni wer sy -
tet War szaw ski 

ER RA TA 2020
W do ku men cie „IREG Ber lin Prin ci ples of Aca de mic Ran kings” 

– ze sta wie za sad, któ re po win ny być prze strze ga ne przez or ga -
ni za cje ran kin go we na ca łym świe cie – stwier dza się, że ran kin -
gi po win ny być tak przy go to wy wa ne i pu bli ko wa ne, aby błę dy 
i nie do cią gnię cia moż na by ło ko ry go wać. O po wsta łych błę dach 
na le ży in for mo wać za rów no uczel nie, jak i spo łe czeń stwo. Do -
ku ment „IREG Ran king Au dit” do pre cy zo wu je, że błę dy w ran -
kin gach po win ny być po pra wio ne przy naj mniej w pu bli ka cji in -
ter ne to wej (at le ast in an on li ne pu bli ca tion of the ran king). 
Per spek ty wy ści śle tych za sad prze strze ga ją.
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Kon takt: ran king@per spek ty wy.pl
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ukę on li ne. Nad po przed nim rocz -
ni kiem ma tu rzy stów ma my tę prze -
wa gę, że przy naj mniej wie my, że nie 
wie my. Co to ozna cza w prak ty ce? 

Li czy się każ dy dzień, każ da go -
dzi na. Li czy się tak że sa mo dziel -
ność, dys cy pli na, od po wie dzial -
ność. Tłu ma cze nie, że z po wo du 
pan de mii nie prze czy ta ło się We -
se la, nie przej dzie (w tym ro ku 
zresz tą też nie prze szło).  

 
Ple cak psy chicz ne go spo ko ju 

– Przy go to wa nia do ma tu ry na le ża -
ło by roz po cząć przy naj mniej dwa la ta 
przed eg za mi nem, a w ostat nim ro ku 
na uki z pew no ścią od wrze śnia – mó -
wi dr Mar cin Smo lik, dy rek tor 
Cen tral nej Ko mi sji Eg za mi na cyj nej. 
– Sku mu lo wa nie po wtó rek w ostat nich 
ty go dniach – a nie któ rzy zda ją cy mo -
bi li zu ją się tak na praw dę do pie ro 
po stud niów ce – spra wia, że po wta -
rza ny ma te riał nie ma szan sy zin ter -
na li zo wać się, czy li – mó wiąc naj pro -
ściej – „ule żeć”, a do pie ro wte dy 

wrze śniu spo ty kam się z ma tu rzy sta -
mi i roz ma wia my o ich de kla ra cjach 
ma tu ral nych, wy bo rze przed mio tów 
do zda wa nia na ma tu rze – mó wi dy -
rek tor Ar ka diusz Stań czyk. – To 
waż ne, bo te de cy zje wy zna cza ją 
uczniom prio ry te ty w ich po wtór kach.  

W ULO nie pro wa dzi my za jęć fa kul -
ta tyw nych, „po pro stu” od pierw szej 
kla sy przy go to wu je my na szych 
uczniów do ma tu ry. Za da nia z ar ku -
szy ma tu ral nych po ja wia ją się 
na spraw dzia nach z po szcze gól nych 
przed mio tów, od cza su do cza su or ga -
ni zo wa ne są tak że prób ne eg za mi ny, 
któ re uczą umie jęt no ści pra cy z ar ku -
szem, czy ta nia ze zro zu mie niem po -
le ceń itp. Ta kie umie jęt no ści war to 
ćwi czyć re gu lar nie i jak naj wcze śniej. 

 Oczy wi ście zda rza ją nam się ma -
tu rzy ści, któ rzy bio rą się za po wtór -
ki w ostat niej chwi li, ale to zde cy do -
wa na mniej szość – sys te ma tycz na 
pra ca owo cu je na praw dę do bry mi 
wy ni ka mi eg za mi nu ma tu ral ne go. 
W tym ro ku ję zyk pol ski na po zio -

mie roz sze rzo nym ucznio wie ULO 
na pi sa li na 94 pro cent, geo gra fię 
– na 83,6 % (przy śred niej kra jo -
wej 21 proc.).  

Kry zys wy wo ła ny przez ko ro na wi ru -
sa był jesz cze jed nym po twier dze -
niem, że sys te ma tycz na, pil na na uka 
od pierw szej kla sy na praw dę się opła -
ca. Dla tych, któ rzy so lid nie przy kła -
da li się do pra cy, przej ście na na ukę 
on li ne nie by ło wiel kim pro ble mem 
i ra czej nie wpły nę ło na wy ni ki 
na świa dec twie doj rza ło ści. 

 
Na kru chych fun da men tach 

O tym, że mi mo za gro że nia epi -
de micz ne go ko niecz ny jest po wrót 
do szkół i sys te ma tycz ne na ucza -
nie pod kie run kiem na uczy cie li, 
mó wi prof. Jan Szmidt, prze wod -
ni czą cy KRASP. – Nie ule ga wąt pli -
wo ści, że szkol nic two – do śred nie go 
po zio mu włącz nie – mu si ru szyć 
z wie lu zna nych po wo dów, nie tyl ko 
zwią za nych z obec no ścią ro dzi ców 
w do mu, pro ble mem z miej scem 

moż na przejść do ko lej nych, po wią za -
nych za gad nień. Ucze nie się w ostat -
niej chwi li jest już ty po wo pa mię cio we 
i nie do kład ne, bo to wa rzy szy mu co -
raz sil niej szy stres. Mózg jest za tem 
za ję ty tak że wal ką z nie po ko jem, ma 
mniej mo cy na przy swa ja nie wie dzy. 
W tym ro ku szkol nym gro żą nam nie -
ste ty do dat ko we ner wy zwią za ne 
z pan de mią. Dla te go tak waż ny jest 
swe go ro dza ju ple cak psy chicz ne go 
spo ko ju: świa do mość, że je śli cze goś 
nie wie my czy nie umie my, jest jesz -
cze czas, że by to uzu peł nić, do py tać 
na uczy cie la, po szu kać w in ter ne cie 
– ale nie w dniu ma tu ry.  

W Uni wer sy tec kim Li ceum Ogól -
no kształ cą cym w To ru niu – naj lep -
szym li ceum w te go rocz nym Ran -
kin gu Li ce ów Per spek tyw 
i zwy cięz cy ran kin gu ma tu ral ne go 
– rok szkol ny dla ostat nich klas roz -
po czy na się od dia gno zo wa nia 
przez na uczy cie li sta nu wie dzy ma -
tu rzy stów, aby wy ła pać ewen tu al ne 
bra ki i szyb ko je uzu peł nić. – We 
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moż li wo ści mo bi li zo wa nia uczniów 
do na uki. I o ile w przy pad ku eg za -
mi nu ósmo kla si sty tę ro lę mo gli 
prze jąć ro dzi ce, o ty le w przy pad ku 
ma tu rzy stów cza sem wi docz nie za -
bra kło ko goś, kto by ich mo ty wo wał. 

Mo ty wa cja ze stro ny na uczy cie li 
jest istot na, ale o suk ce sie de cy du je 
przede wszyst kim mo ty wa cja we -
wnętrz na, prze świad cze nie, że war -
to po świę cić czas i si ły na do bre 
przy go to wa nie się do ma tu ry, bo to 
po zwo li nie tyl ko bez wiel kie go 
stre su po dejść do eg za mi nu (w ma -
ju lub kie dy kol wiek), ale i prze żyć 
pierw szy, de cy du ją cy rok stu diów. 
Ozna cza to też prze my śla ny wy bór 
przed mio tów do dat ko wych, któ re 
de kla ru je się do koń ca wrze śnia, ale 
ich li stę bę dzie moż na zmo dy fi ko -
wać do 7 lu te go 2021.  

Jak mó wi dy rek tor Mar cin Smo lik, 
są szko ły, któ rych ucznio wie od po -
cząt ku wie dzą do kład nie, ja kie 
przed mio ty bę dą im po trzeb ne 
w re kru ta cji na stu dia i wpi su ją je 
do de kla ra cji ma tu ral nej skła da nej 
do 30 wrze śnia, a po tem już bar dzo 
rzad ko zmie nia ją. Są też ta kie li cea 
i tech ni ka, zwłasz cza te dla do ro -
słych, gdzie pod czas ostat nie go ro -
ku na uki wie lu uczniom zmie nia się 
po mysł na ży cie, co prze kła da się 
na zmia ny w de kla ra cji ma tu ral nej. 
Nie któ rzy pró bu ją to zro bić na -
wet… w mar cu. Oczy wi ście bez -
sku tecz nie.  

Ta kie wol ty są z re gu ły efek tem 
bra ku wie dzy o za wo dach, kie run -
kach stu diów, wy ma ga niach re kru -
ta cyj nych uczel ni, a na wet – o sa -
mym eg za mi nie ma tu ral nym. 
Cza sa mi ma tu rzy sta stwier dza, że 
prze ce nił swo je si ły i skre śla z li sty 
przed mio tów do dat ko wych ten, 
któ ry wy da je się nie po trzeb ny 
w re kru ta cji. Naj czę ściej „ofia rą” 

i do te go trze ba za chę cać już 
od szko ły pod sta wo wej.  

 
Ma tu ra otwie ra wie le drzwi. 
Al bo za my ka 

Te go rocz ny eg za min ma tu ral ny, 
prze pro wa dzo ny w nie ty po wym 
ter mi nie i nie ty po wych oko licz no -
ściach, był szes na stą ma tu rą oce -
nia ną ze wnętrz nie i sta no wią cą 
pod sta wę do re kru ta cji na stu dia, 
nie tyl ko w Pol sce. Wbrew oba -
wom, choć do eg za mi nu przy stą -
pi ło 259 272 te go rocz nych ab sol -
wen tów szkół po nad gim na z- 
jal nych, by ło bar dzo bez piecz nie 
i od po wie dzial nie. W związ ku 
z ma tu rą nie po wsta ło żad ne ogni -
sko epi de mii, ale ci, któ rym się nie 
po wio dło, czę sto tłu ma czy li ma tu -
ral ną wpad kę wła śnie pan de mią 
i na uką zdal ną.  

Tę opi nię wy da je się po dzie lać 
Da riusz Piont kow ski, mi ni ster 
edu ka cji na ro do wej, któ ry stwier -
dził pod czas kon fe ren cji pod su -
mo wu ją cej te go rocz ną ma tu rę: 
– Słab sze wy ni ki mo gą być efek tem 
te go, co w ogó le uwa ża my za pod -
sta wo wy man ka ment edu ka cji zdal -
nej, a mia no wi cie przy kształ ce niu 
na od le głość na uczy ciel ma mniej 

do na uki itd., ale rów nież dla te go, że 
mło dzież w du żej czę ści prze sta ła się 
uczyć, tyl ko po zo ru je na ukę, zwłasz -
cza w szko łach za wo do wych i niż -
szych kla sach szkół śred nich, kie dy 
jesz cze nie wi si nad ni mi ma tu ra 
– pod kre śla. – I to się od bi je w przy -
szło ści. Te raz jesz cze te go nie wi dać, 
ma tu ra wy pa dła tyl ko o 6 pro cent 
go rzej niż w po przed nim ro ku, ale 
za trzy, czte ry la ta mo że oka zać się, 
że nie do bo ry wie dzy są zbyt du że. 

Pod sta wo wym pro ble mem nie 
jest – jak wy da je się czę ści ma tu -
rzy stów i ro dzi ców, a na wet nie -
któ rym na uczy cie lom – po pro stu 
zda nie ma tu ry. To da się zro bić, 
przy odro bi nie szczę ścia, tak że 
przy go to wu jąc się w ostat niej 
chwi li. „Zdo by cie” 30 pro cent 
punk tów wy star czy, że by otrzy -
mać świa dec two doj rza ło ści, a na -
wet do stać się na stu dia. Scho dy 
za czną się do pie ro wte dy, gdy 30-
pro cen to wy ma tu rzy sta za cznie 
stu dio wać i zo rien tu je się, że nie 
ma żad nych pod staw do sa mo -
dziel nej na uki. Cho ciaż… 

– Ob ser wu ję z nie po ko jem zja wi -
sko „mat czy ne go” trak to wa nia 
uczniów i co raz czę ściej, stu den tów 
– mó wi dr Smo lik. – Na uczy cie le 
i wy kła dow cy jak by od ra zu za kła da -
ją, że mło dy czło wiek jest w sta nie 
przy jąć tyl ko uprosz czo ną i frag men -
ta rycz ną wie dzę, któ rą trze ba mu 
po dać do słow nie na ta cy. Stąd za le -
ce nia – na wet dla stu den tów! – że -
by prze czy ta li „frag ment ze stro -
ny 48”, bo prze cież ca ły roz dział to 
dla nich za du żo. Tym cza sem ucze -
nie się to prze cież po szu ki wa nie 

lu to wych re wo lu cji sta wa ły się 
WOS i geo gra fia, po wszech nie, 
choć nie ko niecz nie słusz nie, uwa -
ża ne za naj ła twiej sze do zda nia.  

 
C. B. D. U. 

Ten rok szkol ny (i aka de mic ki) to 
rów na nie z wie lo ma nie wia do my -
mi. Nie mo że my być pew ni ter mi -
nu ma tu ry ani da ty roz po czę cia 
re kru ta cji na uczel nie. Nie ma my 
pew no ści, czy ucznio wie klas ma -
tu ral nych, któ rzy w po przed nim 
ro ku szkol nym uczy li się zdal nie 
od mar ca, nie ma ją ja kichś dra ma -
tycz nych luk w wie dzy utrud nia ją -
cych przy swo je nie pro gra mu 
ostat niej kla sy. A co wie my? 

Przede wszyst kim to, co zo sta ło 
na pi sa ne w pierw szych zda niach te -
go tek stu: że przy go to wa nia do ma -
tu ry trze ba roz po cząć z mar szu, 
od po cząt ku wrze śnia. My śleć o tym 
eg za mi nie w kon tek ście przy szłych 
stu diów i pla no wać pre cy zyj nie, 
w opar ciu o rze tel ne in for ma cje, 
któ re moż na zna leźć na stro nach 
CKE (www.cke.gov.pl), okrę go -
wych ko mi sji eg za mi na cyj nych, 
MEN (www.men.gov.pl).  

– Przed mio ty do dat ko we trze ba 
wy brać świa do mie, do pa so wu jąc ich 
li stę do wy ma gań re kru ta cyj nych 
uczel ni – pod kre śla dy rek tor CKE. 
– Je śli ktoś nie wie jesz cze na 100 
pro cent, co chce stu dio wać, po wi nien 
wy brać te przed mio ty, któ re są 
uwzględ nia ne w re kru ta cji na naj wię -
cej kie run ków. Nie wol no igno ro wać 
przed mio tów obo wiąz ko wych, wy -
cho dząc z za ło że nia, że prze cież „ja -
koś się je zda”. Do ty czy to szcze gól -
nie ję zy ka pol skie go, któ ry by wa 
lek ce wa żo ny, a któ ry (na po zio mie 
pod sta wo wym) jest bra ny pod uwa gę 
w re kru ta cji przez co raz wię cej uczel -
ni. A to ozna cza, że trze ba zdać ten 
eg za min jak naj le piej, czy li do brze się 
do nie go przy go to wać, prze czy tać 
wszyst kie lek tu ry obo wiąz ko we. Ma -
tu rzy ści, któ rzy „od pu ści li so bie” 
w tym ro ku lek tu rę We se la, za pła ci li 
za to za nie dba nie wy so ką ce nę. 

Wiel kie Od li cza nie wła śnie się 
za czę ło. Dla uczniów, na uczy cie li, 
uczel ni. Wie lu rze czy w ro ku pan -
de mii nie wie my, ale jed ne go je -
ste śmy pew ni: ma tu ra to na dal 
naj waż niej szy w ży ciu eg za min.  

ANNA WDOWIŃSKA 
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Wszyscy zdający absolwenci liceum 
ogólnokształcącego

absolwenci 
technikum

 w tym: 

Licz ba zda ją cych, któ rzy przy stą pi li  
do wszyst kich eg za mi nów obo wiąz ko wych   
w tym:   
osób, któ re zda ły eg za min 
 
osób, któ re ma ją pra wo przy stą pie nia  
do eg za mi nu po praw ko we go (8 wrze śnia br.) 
 
osób, któ re nie zda ły eg za mi nu ma tu ral ne go 
z wię cej niż jed ne go przed mio tu 

259 272           100%          160 954         100%          98 318          100% 

 
191 734          74,0%          130 571         81,1%         61 163          62,2% 

 44 638           17,2%           20 156          12,5%         24 482          24,9% 

 22 900            8,8%            10 227           6,4%          12 673          12,9%

Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym  
(w czerwcu 2020 r.) – odsetek sukcesów



Z OSTATNIEJ  

CHWILI

PROF. ARKADIUSZ MĘŻYK  
SZEFEM KRASP

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej 
wybrany został przewodniczącym Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich (KRASP) na kadencję 2020-2024. 
Wiceprzewodniczącymi KRASP zostali: prof. Jacek Popiel,  
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Miachał Zasada,  
rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 
 
GRATULUJEMY!
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na eg za mi nie doj rza ło ści by ło We -
se le. Sko ro raz we szło na eg za min, 
to szyb ko nie odej dzie. Mo że wła -
śnie pra wi dło wo ścią jest, iż da -
na lek tu ra mu si po ja wiać się 
na ma tu rze co naj mniej dwa ra zy. 
Nie mo gę po zbyć się my śli, iż do -
bo rem lek tur na eg za min rzą dzi ja -

kieś wa riac two al bo wręcz si -
ła wyż sza. 

 
Ka wa czy her ba ta? 

Z re ali zmem i fan ta sty ką 
jest jak z ka wą i her ba tą. 
Spo ro lu dzi pre fe ru je 

tyl ko je den 
na pój, a na dru gi pa trzy 
z nie chę cią al bo wręcz go nie zno -
si. Tak że wśród ma tu rzy stów zda -
rza ją się fa na ty cy fan ta sty ki oraz jej 
nie prze jed na ni wro go wie. Jed ni lu -
bią wszyst ko, co nie re al ne, a in ni 
nie mo gą te go znieść. Choć każ dy 
ma pra wo do wła snych upodo bań, 
w przy pad ku przy go to wań do eg -
za mi nu le piej nie ogra ni czać się 
tyl ko do te go, co się lu bi. 

Je śli więc je steś zwo len ni kiem 
re ali zmu, a li te ra tu rę o du chach 
i zja wach omi jasz sze ro kim łu -
kiem, po święć tro chę cza su na po -
wtó rze nie utwo rów, któ re z re ali -
zmem nie ma ją nic wspól ne go. 
Roz są dek na wet pod po wia da, aby 
wła śnie na nie lu bia ny ga tu nek li te -
ra tu ry po świę cić znacz nie wię cej 
cza su niż na ga tu nek lu bia ny. Wro -
ga po win ni śmy bo wiem do brze 
znać. Po za tym o lu bia nym sty lu 
za wsze każ dy ama tor coś wie, nie 
mu si na wet się spe cjal nie przy go -
to wy wać. Na to miast o nie lu bia -
nym moż na nie wie dzieć nic, bo 

prze cież się te go nie lu bi. Z nie -
chcia ną li te ra tu rą jest po dob nie jak 
z zu pą, któ rej ktoś nie cier pi, mi -
mo że ni gdy na wet jej nie spró bo -
wał. Nie, bo nie. Te raz przed ma -
tu rą na le ży wła śnie tej nie lu bia nej 
zu py nie co po sma ko wać. Smacz -
ne go, ma tu rzy ści! 

 
Gdy się fan ta sty ki nie lu bi 

W tym ro ku więk szość zda ją -
cych ucie szy ła się, gdy oka za ło się, 
że te mat do ty czy fan ta sty ki. 
Do te go fan ta sty ki w We se lu, a to 
znacz nie lep sza lek tu ra niż cho -
ciaż by Dzia dy. Trud no jed nak 
uwie rzyć, ale by li też ta cy ma tu -
rzy ści, któ rzy za zgrzy ta li ze zło ści. 
Tyl ko nie du chy i zja wy! Tyl ko nie 
ten głu pi cho choł! Tyl ko nie Wy -
spiań ski! 

Gdy w trak cie ro ku szkol ne go 
jed nej z klas za pro po no wa łem 
włą cze nie do pro gra mu se ria lu Gry 
o tron, pra wie wszy scy by li za. 
Oglą da li wcze śniej, nie któ rzy na -
wet wszyst kie se zo ny, pa rę osób 

po kil ka ra zy, uzna li więc, 
że to do bra oka zja do uroz ma -
ice nia lek cji – bę dzie cie ka wiej 
na pol skim – a przede wszyst kim 
to szan sa na lep sze oce ny. Sko ro 
już się wi dzia ło se rial, no i lu bi się 
te te ma ty, ła two bę dzie do sta wać 
piąt ki. Pa rę osób kom plet nie nie 
mia ło po ję cia, czym jest Gra o tron, 
ale zgod nie uzna li śmy, że to ich 
pro blem. Niech obej rzą cho ciaż 
pierw szy se zon. 

Jak za czę li oglą dać, to się wcią -
gnę li. Zu pa, któ rej tak nie lu bi li, 
oka za ła się mieć bar dzo cie ka wy 
smak. Chy ba nie mie li po ję cia, że 
fan ta sty ka fan ta sty ce nie rów na. 
Moż na nie lu bić Dzia dów, nie cier -

pra co wa ły dwa róż nią ce się dia -
me tral nie ze spo ły spe cja li stów 
i raz zwy cię żał obóz Har ry'ego Pot -
te ra i Pi ra tów z Ka ra ibów (wte dy 
ma my fan ta sty kę na ma tu rze), 
a in nym ra zem ich za go rza li prze -
ciw ni cy (wte dy ma my re alizm, np. 
w wy da niu Bo le sła wa Pru sa). 

 
Cza ry ma ry z do bo rem lek tur 

W ce lu za cho wa nia rów no wa gi 
w ko lej nym ro ku po wi nien po ja -
wić się utwór re ali stycz ny. By le nie 
zno wu Lal ka. Nie ste ty, z pro gno -
za mi ma tu ral ny mi jest tak, że 
w ogó le się nie spraw dza ją. Al bo 
w CKE, któ ra de cy du je o kształ cie 
ma tu ry, dzia ła ja kiś schi zo fre nicz -
ny al go rytm, al bo też prze wi dy wa -
nie te ma tów ma tu ral nych to za ba -
wa głu pie go. W każ dym ra zie 
nor mal ne to nie jest, że wciąż 
na eg za mi nie po ja wia ją się Prus 
oraz Mic kie wicz. To naj czę ściej 
wy ko rzy sty wa ni na ma tu rze pi sa -
rze w ostat nich kil ku na stu la tach. 

Ale tra fia ją się też in ni au to rzy. 
Pa mię tam, że gdy w te ście eg za -
mi na cyj nym po ja wi li się Chło pi 
Rey mon ta, to nie chcie li odejść, aż 
w koń cu ów cze sny dy rek tor CKE 
za po wie dział, iż wię cej po wie ści 
te go no bli sty już nie bę dzie. Jed -
nak i tak nikt mu nie wie rzył. Te -
raz też wca le bym się nie zdzi wił, 
gdy by za rok czy dwa zno wu 

Ka wę na ła wę, że cho dzi 
wy łącz nie o fan ta sty kę, wy -

ło żo no w tym ro ku: Jak wpro wa -
dze nie ele men tów fan ta stycz nych 
do utwo ru wpły wa na je go prze sła -
nie? Pięk ny te mat, praw da? Moż -
na się po czuć, jak by to był eg za -
min w Ho gwar cie, a nie w pol skiej 
szko le dla mu go li. 

Je den je dy ny raz, w ro ku 2017, 
te mat był po mie sza niem fan ta sty -
ki i re al no ści, co naj cu dow niej pre -
zen tu je się w Ma łym Księ ciu. Dzie -
ło fran cu skie go pi sa rza zna chy ba 
każ dy czło wiek, a przy naj mniej 
po wi nien. Po Bi blii to naj po pu lar -
niej sza książ ka. Jed nak na ma tu rze 
wy stą pił in ny utwór A. de Sa int -
-Exupéry'ego: Zie mia, pla ne ta lu -
dzi – fi lo zo ficz ny esej o czło wie -
czeń stwie. Dzie ło spo za ka no nu 
lek tur szkol nych, więc je go obec -
ność na po zio mie pod sta wo wym 
eg za mi nu doj rza ło ści wpra wi ła 
w zdu mie nie za rów no zda ją cych, 
jak i eg za mi na to rów. Nie ta kie cu -
da zda rza ją się jed nak na ma tu rze. 

Moż na wręcz od nieść wra że nie, 
że po za ty mi dwo ma ga tun ka mi li -
te ra tu ry, po za fan ta sty ką i re ali -
zmem, nic in ne go twór ców ma tu -
ry nie in te re su je. Jak by CKE 
z upodo ba niem żon glo wa ła tyl ko 
ty mi dwie ma ku la mi: rze czy wi sto -
ścią i ma gią. Nie zdzi wił bym się, 
gdy by nad te sta mi ma tu ral ny mi 

Od 2015 ro ku, kie dy wpro wa dzo no ma tu rę  
w no wej for mu le, te mat wy pra co wa nia dwa ra zy  
do ty czył re ali zmu. W 2015 i 2018 – w oby dwu  
przy pad kach cho dzi ło o Lal kę B. Pru sa. Trzy ra zy  
do ty czył fan ta sty ki. W 2016 by ły to Dzia dy,  
cz. IV A. Mic kie wi cza, w 2019 zno wu Dzia dy,  
ale cz. III, zaś w 2020 mie li śmy  
We se le S. Wy spiań skie go.



FANTASTYKA NA M
ATURZE
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pieć Kor dia na, pa sja mi nie zno sić 
Nie -Bo skiej ko me dii, ale to wca le 
nie zna czy, że się nie lu bi ga tun ku 
fan ta sty ki. Wy star czył nie wiel ki łyk 
Gry o tron, aby wro go wie te go, co 
nie re ali stycz ne w tek stach kul tu ry, 
po ko cha li fan ta sty kę. Je śli więc 
ktoś mó wi, że nie lu bi zu py po mi -
do ro wej, mo że ga da tak tyl ko dla -

te go, że nie tra fił jesz cze 
na do brą po mi do rów kę. 

Jak wresz cie tra fi 
na ar cy dzie ło, od tej 
po ry bę dzie ko chał 
tę zu pę. I tak wła -

śnie sta ło się 

z wro ga mi fan ta sty ki. Po obej rze -
niu Gry o tron zmie ni li po glą dy. 
Choć na dal nie lu bi li Dzia dów, Kor -
dia na i Nie -bo skiej. 

Uprze dze nia nie po ma ga ją w na -
uce. Le piej wie dzie się lu dziom, 
któ rzy ma ją otwar te umy sły i nie 
lę ka ją się rze czy, któ rych nie lu bią. 
Nie lu bią, ale chcą spró bo -
wać. I tak jak nie lu bia na zu pa mo -
że ku sić: jest tak okrop na, że aż 
mu szę te go do świad czyć. Po dob -

nie ku sić po win ny tek sty, któ re są 
po za na szy mi za in te re so wa nia mi. 
Niech kon takt z nie lu bia ny mi 
utwo ra mi zo sta nie po trak to wa ny 
jak es te tycz ne wy zwa nie. Dzia dy 
są wstręt ne, Kor dian okrop ny, 
a Nie -Bo ska obrzy dli wa – wszyst -
ko tak ohyd ne, że aż ku si spró bo -
wać. Zresz tą ma tu ra to ostat nia 
szan sa, aby mieć z utwo ra mi 
wiesz czów do czy nie nia. Po skoń -
cze niu szko ły już Ci tej zu py nie 
bę dą po da wać. Zjedz więc edu ka -
cyj ną po mi do rów kę, a bę dziesz 
na za wsze wie dział, cze go tak bar -
dzo w li ceum nie lu bi łeś. Po wtórz 
za tem do eg za mi nu nie lu bia ne lek -

tu ry, prze cież się nie otru jesz. 

 
Fan ta sty ka, 

mo ja mi łość 
Gdy na ma tu rze po ja wi 
się fan ta sty ka, a tak by -
ło w tym ro ku, część 
osób za czy na pi sać 

wy pra co wa nie, za nim 
do brze zro zu mie te mat. 

Wy da je im się bo wiem, 
że zła pa li Pa na Bo ga za no -

gi. Oto mo gą roz pi sać się o tym, 
co lu bią i ko cha ją: o świe cie nie re -
al nym, o po sta ciach wzię tych 
z naj czar niej szej ma gii, o wę drów -
ce mię dzy świa ta mi, o de mo nach 
i hor ro rach, o Har rym Pot te rze, 
o hor kruk sach, o Za ko nie Fe nik sa, 
o Grze o tron, o Bia łych Wę drow -
cach... ale za raz, za raz, czy to jest 
w ogó le zwią za ne z te ma tem? 
Chy ba po nio sła tu ko goś fan ta zja. 

Mi łość za śle pia. Bar dzo czę sto 

oso by, któ re fa scy nu ją się fan ta sty -
ką, pi szą prze cięt ne al bo na wet 
sła be pra ce ma tu ral ne o fan ta sty -
ce. Okrut ny pa ra doks. Mo że le piej 
by im po szło, gdy na eg za mi nie da -
no do omó wie nia utwór re ali -
stycz ny. Nie prze pa da jąc za re ali -
zmem, prze czy ta li by z uwa gą 
te mat, a po tem ści śle się go trzy -
ma li. W re zul ta cie o nie lu bia nym 
ga tun ku na pi sa li by lep szy tekst niż 
o lu bia nym. Dla te go od lat prze -
strze gam zda ją cych, aby na eg za -
mi nie pa no wa li nad emo cja mi. 
A gdy po ja wi się za gad nie nie 
w sam raz dla nich, nie cie szy li się 
nad mier nie. 

Trze ba bo wiem naj pierw prze -
czy tać te mat ze sto ic kim spo ko -
jem, prze tra wić go w umy śle, czy 
na praw dę cho dzi o to, co spon ta -
nicz nie po my śla łem. Ewen tu al ną 
ra dość, że tra fi li śmy w te mat al bo 
lek tu rę, na le ży zo sta wić na póź -
niej – po wyj -

ściu z sa li eg -
za mi na cyj nej. 

Nie ste ty, w tym 
ro ku wie lu ma tu rzy -

stów cie szy ło się przed wcze -
śnie. Pi sa li w eu fo rii, po tem wy -
cho dzi li za do wo le ni z sie bie, 
wręcz ca li w skow ron kach, że oto 
na ich ma tu rze był te mat o fan ta -
sty ce, a po tem oka zy wa ło się, że 
go wca le nie zro zu mie li. Gdy w in -
ter ne cie prze czy ta li uwa gi, jak na -
le ża ło zre ali zo wać te mat, szczę ka 
z hu kiem opa da ła im na zie mię. 
A więc o to cho dzi ło? 

Te mat brzmiał: Jak wpro wa dze nie 
ele men tów fan ta stycz nych do utwo -
ru wpły wa na je go prze sła nie?. Aby 
spraw dzić, czy się wszyst ko do -
brze ro zu mie, na le ży na pi sać to 
py ta nie wła sny mi sło wa mi, np. 
tak: Ja ki wpływ na wy mo wę dzie ła 
ma ją mo ty wy fan ta stycz ne?. Al bo: 
Jak obec ność fan ta sty ki zmie nia 
sens utwo ru?. War to wręcz stwo -
rzyć kil ka „prze kła dów” te ma tu, 
aż na bie rze się pew no ści, że nic 
wię cej w nim nie ma, tyl ko do -
kład nie to, co pa rę ra zy na pi sa li -

śmy. Po czyn no ści prze kła da nia -
-wy ja śnia nia moż na przy stą pić 
do for mu ło wa nia te zy. 

Nie ma sen su pi sać wy pra co wa -
nia, je śli nie wie się, ja ka bę dzie te -
za (Przy po mnę: te za to twier dze -
nie, któ re bę dzie w pra cy 
wy ja śnia ne i udo wad nia ne). Gdy 
w te ma cie jest za war te py ta nie, 
te zą bę dzie pro po no wa na od po -
wiedź, np. Dzię ki obec no ści mo ty -
wów fan ta stycz nych wy mo wa dzie ła 
nie jest jed no znacz na al bo Ele men -
ty fan ta stycz ne w We se lu peł nią 
funk cję sym bo li i po wo du ją, że wy -
mo wa dzie ła jest wie lo znacz na, al -
bo Fan ta sty ka po głę bia wy mo wę 
utwo ru. Wła ści wie ma tu rzy sta mo -
że na pi sać każ dą opi nię na te mat 
ro li fan ta sty ki w dzie le, pod wa -
run kiem że jest w sta nie ją sen -
sow nie uza sad nić. Nie któ rzy uwa -
ża ją, że do bra te za to po ło wa 
suk ce su. 

 
Na dwo je bab ka wró ży ła 

Te sty ma tu ral ne na przy szły rok 
praw do po dob nie są już usta lo ne. 
Al bo też prze cho dzą ostat ni ele -
ment pro ce su we ry fi ka cji 
i za chwi lę zo sta ną za ak cep to wa -
ne. Moż na więc pró bo wać prze -
wi dy wać, co w nich bę dzie. Ja ka 
lek tu ra tra fi na eg za min z ję zy ka 
pol skie go do te ma tu – naj czę ściej 
wy bie ra ne go – pierw sze go 
(w dru gim jest wiersz do in ter pre -
ta cji). Czy bę dzie to, jak tra dy cja 
ka że, wiecz nie ży wy A. Mic kie -
wicz? Mo że tym ra zem któ raś bal -
la da, a nie Pan Ta de usz czy Dzia dy? 
A mo że bę dzie to za wsze po ręcz -
ny B. Prus, któ ry mi mo że był re -
ali stą, w Lal ce za mie ścił opo wieść 
o du chach (ten frag ment po wie ści, 
nie ste ty, był już na ma tu rze)? Co 
bę dzie na eg za mi nie w ro ku 2021? 
Czy po da dzą zu pę, któ rej nie lu -
bisz, czy też Two je ulu bio ne da nie? 
Co kol wiek do sta niesz, nie oka zuj 
wstrę tu. Prze cież Two ją pra cę 
mu si jesz cze oce nić eg za mi na tor.

DA RIUSZ CHĘT KOW SKI 
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JESTEŚMY  
W NADZWYCZAJNYM 

CZASIE  
ROZ MO WA Z PROF. DR. HAB. INŻ. JA NEM SZMID TEM,  

REK TO REM PO LI TECH NI KI WAR SZAW SKIEJ, PRZE WOD NI CZĄ CYM  
KON FE REN CJI REK TO RÓW AKA DE MIC KICH SZKÓŁ POL SKICH
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– Sza now ny Pa nie Pro fe so rze, 

gdy roz ma wia li śmy w ma ju, 
po dwóch mie sią cach pan de mii, 
stwier dził Pan, że wy mu szo -
na sy tu acją pra ca zdal na, pro -
wa dzo na w tym cza sie przez 
uczel nie, zu peł nie nie źle zda ła 
eg za min, i co wię cej, uczel nie 
na uczy ły się, że do bre wy ko rzy -
sta nie zdal ne go na ucza nia mo -
że dać bar dzo do bre efek ty, ale 
ja ko uzu peł nie nie bez po śred -
nie go pro ce su ucze nia się. Jak 
to wy glą da z per spek ty wy pię -
ciu mie się cy do świad czeń pra cy 
w wa run kach wy mu szo nych 
przez Co vid -19? 

– Tak jak mó wi łem w ma ju, 
po pierw szych ty go dniach ucze nia 
się zdal ne go, na ucza nie wy łącz nie 
na od le głość ni gdy nie za stą pi na -
ucza nia bez po śred nie go, je śli cho -
dzi o ja kość kształ ce nia, cho ciaż 
oka za ło się, że uczel nie do brze so -
bie z tym wy zwa niem po ra dzi ły. 
Na to miast me to dy i tech ni ki kształ -
ce nia na od le głość oka zu ją się bar -
dzo przy dat ne do pro wa dze nia 
kon sul ta cji ze stu den ta mi, od ra bia -
nia nie odby tych za jęć, a tak że re ali -
za cji wy so ko spe cja li stycz nych za -
jęć pro wa dzo nych przez 
spe cja li stów z in nych, rów nież za -
gra nicz nych uczel ni lub z oto cze nia 
spo łecz no -go spo dar cze go.  

– Co da lej? Sy tu acja epi de -
mio lo gicz na nie ule ga po pra -
wie… Czy na dal je ste śmy 
w nad zwy czaj nym cza sie? 

– Sy tu acja epi de micz na w Pol sce 
na dal jest dy na micz na i trud no 
prze wi dzieć jej dal szy roz wój, za -
tem na dal je ste śmy w nad zwy czaj -
nym cza sie. Dla te go wspól ne sta -
no wi sko KRASP i MNiSW za kła da, 
że przy naj mniej przez naj bliż szy 
rok aka de mic ki bę dzie utrzy ma ny 
obec ny sys tem, czy li sys tem hy bry -
do wy, w któ rym kształ ce nie bez -
po śred nie bę dzie prze pla tać się 
z kształ ce niem pro wa dzo nym 
z wy ko rzy sta niem me tod i tech nik 
kształ ce nia na od le głość. Oczy wi -
ście po zo sta wia jąc osta tecz ną de -

cy zję rek to rom, w za leż no ści 
od pro fi lu, prze wa ża ją ce go cha rak -
te ru pro wa dzo nych za jęć, moż li -
wo ści lo ka lo wych, uzy ski wa nych 
kom pe ten cji za wo do wych ab sol -
wen tów, moż li wo ści pro wa dze nia 
kształ ce nia na od le głość. Uczel nie 
sa me mu szą pod jąć de cy zje, w ja -
kim stop niu re ali zu ją pro gra my dy -
dak tycz ne, za cho wu jąc wy tycz ne 
mi ni ster stwa zdro wia i głów ne go 
in spek to ra sa ni tar ne go. Na dal więc 
waż ne jest za bez pie cze nie do stę -
pu do zdal ne go na ucza nia po przez 
ta nie al bo bez płat ne opro gra mo -
wa nie.  

Naj więk szym pro ble mem jest 
per spek ty wa prze miesz cza nia się 
oko ło 450-500 tys. stu den tów 
przez Pol skę i kwa te ro wa nie ich 
w do mach stu denc kich. Bo chy ba 
ni ko go nie trze ba prze ko ny wać, że 
ta ki pe łen aka de mik to po ten cjal -
na bom ba! Dla te go za kła da my, że 
naj bar dziej praw do po dob ny w se -

me strze zi mo wym bę dzie sce na -
riusz cha rak te ry stycz ny dla okre su 
od 25 ma ja br., czy li że zde cy do wa -
na więk szość, je śli nie wszyst kie za -
ję cia wy kła do we, kon wer sa to ryj ne 
i se mi na ryj ne, a tak że nie któ re za -
ję cia ćwi cze nio we i pro jek to we 
po win ny być re ali zo wa ne z wy ko -
rzy sta niem me tod i tech nik kształ -
ce nia na od le głość. Oczy wi ście 
war te roz wa że nia jest pro wa dze -
nie nie któ rych wy bra nych za jęć 
w for mie bez po śred niej dla stu den -
tów pierw sze go ro ku, w ce lu za -
zna jo mie nia ich ze spe cy fi ką stu dio -
wa nia na uczel ni, wza jem ne go 
po zna nia się i po czu cia przy na leż -
no ści do aka de mic kiej wspól no ty.  

– Jak bę dzie wy glą da ła in au -
gu ra cja ro ku aka de mic kie go? 

– Rów nież mu si być uza leż nio -
na od sy tu acji epi de mio lo gicz nej 
w sie dzi bie uczel ni. Za pew ne uro -
czy sto ści bę dą ogra ni czo ne w sto -

sun ku do lat ubie głych i w więk -
szo ści uczel ni od bę dą się w for mie 
hy bry do wej. Na to miast w try bie 
sta cjo nar nym, w zmniej szo nym 
skła dzie i z za cho wa niem re guł sa -
ni tar nych, mo gą od być się uro czy -
ste po sie dze nia se na tów.  

 
In fra struk tu ta in for ma tycz na  
– czyn nik kry tycz ny 

– Po kil ku ty go dniach edu ka -
cji on -li ne oka za ło się, że nie 
wszy scy umie ją to ro bić jed na -
ko wo do brze. Bra ku je edu ka -
cyj nych za so bów in ter ne to -
wych do na ucza nia w tym 
try bie, część ka dry nie ma wła -
ści we go przy go to wa nia, a sys -
te mom kom pu te ro wym wie lu 
uczel ni da le ko do do sko na ło ści, 
choć by w za kre sie bez pie czeń -
stwa cy ber ne tycz ne go. Jak to 
po pra wić? 

– Ma my oko ło 400 szkół wyż -
szych, te, któ re po tra fi ły spro stać 

te mu wy zwa niu to 10 pro cent, 
oko ło 40-50 uczel ni sta ra ło się 
i chcia ły to zro bić. Na to miast po -
zo sta łe też się sta ra ły, ale nie mia ły 
ta kie go na po ru, są uczel nia mi 
mniej szy mi, lo kal ny mi. Pro szę też 
za uwa żyć, że na przy kład uczel nie 
me dycz ne czy pe da go gicz ne wy -
ma ga ją kon tak tu bez po śred nie go 
w bar dzo du żym stop niu, za to 
w znacz nie mniej szym stop niu 
przy rod ni cze, tech nicz ne czy eko -
no micz ne. Za tem nie wi dzę po -
waż ne go za gro że nia ja ko ścio we go 
w pro wa dze niu te go ty pu kształ -
ce nia, je że li po dej dzie się do te go 
od po wie dzial nie. 

– A je śli cho dzi o sprzęt? 
– W za sa dzie wszy scy go ma ją, 

tym bar dziej, że nie mu si być 
skom pli ko wa ny. Każ dy kom pu ter 
wy pro du ko wa ny w cią gu ostat nich 
kil ku lat po do ła te mu wy zwa niu, 
pra wie wszyst kie ma ją ka mer ki, 

Uczel nie sa me mu szą pod jąć de cy zje, w ja kim  
stop niu re ali zu ją pro gra my dy dak tycz ne,  
za cho wu jąc wy tycz ne mi ni ster stwa zdro wia  
i głów ne go in spek to ra sa ni tar ne go.  
Na dal więc waż ne jest za bez pie cze nie  
do stę pu do zdal ne go na ucza nia po przez ta nie  
al bo bez płat ne opro gra mo wa nie. 
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pro gra mów jest wie le i wszyst kie 
są przy naj mniej po cząt ko wo bez -
płat ne. W do dat ku ta kie fir my jak 
As se co czy Mi cro soft bar dzo się 
za an ga żo wa ły w na ucza nie on -li ne 
i udo stęp nia ją wie le pro fe sjo nal -
nych plat form edu ka cyj nych, więc 
je śli uczel nia chce to zro bić od po -
wie dzial ne i do brze, to zro bi. A jak 
nie chce, to nikt jej nie zmu si! 

– Pre zy dent Eu ro pej skie go 
Sto wa rzy sze nia Uni wer sy te tów 
(EUA), prof. Mi cha el Mur phy, 
ape lu je pu blicz nie o in we sty cje 
w in fra struk tu rę in for ma tycz ną 
uczel ni. Czy jest Pan go tów do -
łą czyć się do tych ape li? 

– Oczy wi ście, in fra struk tu ra in -
for ma tycz na uczel ni jest czę sto 
w nie wy star cza ją cym sta nie, po nie -
waż to kosz tu je, z ro ku na rok co -
raz dro żej. Uczel nie mu szą przede 
wszyst kim za pew nić bie żą ce funk -
cjo no wa nie, a do pie ro po tem in -
we sto wać. Do ty czy to za rów no in -
fra struk tu ry, jak i bu dyn ków 
do sto so wa nych do te go sie cio wa -
nia. Jak naj bar dziej je stem,, za”, tu 
cho dzi nie tyl ko o in fra struk tu rę 
w sen sie urzą dzeń, ale też opro gra -
mo wa nia, gwa ran tu ją ce go bez pie -
czeń stwo, taj ność, po uf ność – a to 
kosz tu je. 

 
Uczel nie w wal ce  
z ko ro na wi ru sem 

– Trans fer wie dzy do go spo -
dar ki i spo łe czeń stwa to in te -
gral na część mi sji współ cze -
snych uni wer sy te tów. Jak 
w tym kon tek ście moż na oce -
nić wkład pol skich uczel ni 
w prze zwy cię ża nie kry zy su 
zwią za ne go z ko ro na wi ru sem? 
Wie my, że stu den ci spon ta nicz -
nie i ma so wo wy ko rzy sty wa li 
dru kar ki 3D do pro duk cji przy -
łbic dla le ka rzy, pie lę gnia rek 
i ra tow ni ków me dycz nych... ale 
to prze cież nie wszyst ko. Co 
wnio sła i wno si pol ska na uka 
w po ko na nie pan de mii? 

– Ten wkład jest bar dzo du ży, 
uczel nie spon ta nicz nie pod ję ły bar -
dzo wie le dzia łań i od ty go dni po -
ma ga ją w wal ce z ko ro na wi ru sem, 
Rze czy wi ście, naj czę ściej są to dość 
pro ste rze czy, jak choć by przy go -
to wa nie przy łbic ochron nych 
w opar ciu o druk 3D czy ma sek 

O NIM SIĘ MÓWI



ochron nych. Ale po sia da ją po ten -
cjał do re ali za cji bar dziej skom pli -
ko wa nych dzia łań, na przy kład wy -
twa rza nia re spi ra to rów spe cjal nych 
za sto so wań, cze go pod ję ła się 
rów nież Po li tech ni ka War szaw ska. 
Wie lu lu dzi, któ rzy wyj dą z tej cho -
ro by z moc no uszko dzo ny mi płu -
ca mi, bę dzie mu sia ło wspo ma gać 
się re spi ra to ra mi, np. na spa ce rze, 
kie dy na gle zro bi dusz no i trze ba 
do star czyć efek tyw nie po wie trze 
do płuc.  

Pod ję li śmy ta kie wy zwa nie, pra -
ce trwa ją, my ślę, że za rok bę dą 
efek ty. Oczy wi ście, że by do pu ścić 
ten pro dukt do użyt ku ko niecz ne 
bę dzie prze ba da nie go, ba da nia kli -
nicz ne, spraw no ścio we, to nie są 
pro ce sy, któ re da się zro bić w mie -
siąc. Na uka przy no si efek ty 
po pew nym cza sie, te go nie da się,, 
strze lić z pal ca”. 

– Na czym bę dą kon cen tro -
wa ne głów ne wy sił ki? 

– W wie lu miej scach pod ję to dzi -
siaj pra ce zwią za ne z mi kro bio lo -
gią, ba da niem wi ru sów, pa to ge -
nów, od por no ści or ga ni zmu. To 
za rok, dwa przy nie sie efek ty… 
Nie któ re uczel nie ro bi ły to wcze -
śniej, a te raz zin ten sy fi ko wa ły te 
dzia ła nia, po ja wi ło się wie le no -
wych ini cja tyw, tak że na PW. W na -
szym cen trum CEZAMAT po wsta -
je la bo ra to rium, któ re już 
funk cjo no wa ło w okre ślo nym za -
kre sie, ale wi dzi my po po ja wie niu 
się pan de mii, że trze ba zin ten sy fi -
ko wać ba da nia z za kre su in ży nie rii 
i bio in ży nie rii.  

Oka za ło się, że wie lu stu den tów 
jest tym za in te re so wa nych, bę dą 
re ali zo wa ne np. dok to ra ty, co wy -
ma ga do fi nan so wa nia la bo ra to rium 
– przede wszyst kim za ku pów apa -
ra tu ro wych. I tak to się roz wi ja, 
ludz kość zro zu mia ła, że trze ba in -
ten sy fi ko wać te go ro dza ju ba da nia. 

 
Za gro że nia  
dla fi nan sów uczel ni 

– W ma ju naj więk szym jed -
nym z więk szych za gro żeń dla 
uczel ni by ły stra ty fi nan so we. 
Trud no ocze ki wać, że by ta sy -
tu acja dia me tral nie się po pra -
wi ła…  

– Na dal po no si my bar dzo du że 
stra ty. Więk szość uczel ni, w szcze -

 
In ter na cjo na li za cja  
na roz dro żu 

– Jak kry zys zwią za ny 
z COVID-19 wpły nie na re ali za -
cję pro gra mu „Ini cja ty wa Do -
sko na ło ści – Uczel nia Ba daw -
cza”? Czy jej nie wstrzy ma lub 
jej nie spo wol ni? 

– Oczy wi ście wpły nie, po nie waż 
jed nym z istot nych ele men tów te -
go pro gra mu jest wła śnie umię dzy -
na ro do wie nie ba dań po przez wy -
mia nę i za trud nia nie lu dzi 
z za gra ni cy. Dzi siaj nie jest to moż -
li we, pro fe so ro wie, któ rych bra li -
śmy pod uwa gę, sie dzą za mknię ci 
we Fran cji, Wło szech, Hisz pa nii 
i za po wie dzie li, że nie wy sta wią 
no sa przez dwa la ta... Pro ces ba -
daw czy zo stał spo wol nio ny nie tyl -
ko u nas, ale na ca łym świe cie. 
Moż na współ pra co wać zdal nie, co 
jed nak wca le nie przy spie sza osią -
ga nia re zul ta tów ba dań. Trze ba bę -
dzie zmie niać swo je pla ny. Jed nak 
umię dzy na ro do wie nie i wy mia -
na mię dzy na ro do wa nie za le żą 
od uczel ni, a od ogól no świa to wych 
czy eu ro pej skich ogra ni czeń w tym 
za kre sie. 

Na wia sem mó wiąc, co raz le piej 
ro zu mie my, że pan de mia wie le 
zmie ni. Na przy kład to, że sa mo lo -
ty nie bę dą la tać tak czę sto i z tak 
du żą licz bą pa sa że rów jak wcze -
śniej, wiel kie sa mo lo ty mo gą wyjść 
z uży cia, bę dą mniej sze na wet 
na dłu gie tra sy. Bo ten wi rus bę dzie 
żył, bę dzie mu to wał, nie po zbę -
dzie my się go, a jest wy jąt ko wo 
zja dli wy. 

– KRASP i Fun da cja Edu ka cyj -
na „Per spek ty wy” pro wa dzą 
od 15 lat pro gram „Stu dy in 
Po land”, któ ry przy czy nił się 
do 10-krot ne go wzro stu licz by 
stu den tów za gra nicz nych 
w Pol sce (od po nad 8 ty się cy 
ob co kra jow ców w ro ku 2005 
do 85 ty się cy obec nie). Czy ta 
im po nu ją ca dy na mi ka wzro stu 
ule gnie za ha mo wa niu? 

– W pew nym za kre sie jest to za -
pew ne nie unik nio ne. Trud no prze -
cież prze wi dzieć, jak się roz wi nie 
sy tu acja, czy bę dą otwar te gra ni ce, 
na ja kich wa run kach bę dą mo gli 
przy jeż dżać stu den ci, czy bę dzie my 
ro bi li te sty, kto za te te sty za pła ci, 
czy bę dzie my ro bi li kwa ran tan nę, 

gdzie ją zro bi my – to mnó stwo py -
tań, nad któ ry mi dys ku tu je my i po -
wo li zbli ża my się do od po wie dzi. 
Mi ni ster stwo po wo ła ło ze spół kry -
zy so wy, KRASP i Prze wod ni czą cy 
in nych kon fe ren cji rek to rów bio rą 
w nim udział, przed sta wia my swo -
je punk ty wi dze nia i my ślę, że to 
zo sta nie roz wią za ne, zwłasz cza je -
śli cho dzi o stu den tów za gra nicz -
nych. A gdy go spo dar ka za cznie 
funk cjo no wać, to za pew ne i stu -
den ci kra jo wi ze chcą się do kształ -
cać i wszyst ko wró ci do nor my. 

 
Jak po móc  
uczel niom nie pu blicz nym 

– Uczel nie nie pu blicz ne mu -
sia ły się zmie rzyć nie tyl ko ze 
zdal nym na ucza niem, ale też 
z za cho wa niem rów no wa gi fi -
nan so wej, rów nież za gro żo nej 
przez ko ro na wi ru sa. Czy Pa -
na zda niem, mo gą li czyć na po -
moc ze stro ny pań stwa? 

– Uczel nie nie pu blicz ne mu sia ły 
i na dal mu szą zmie rzyć się w tym 
cza sie z wie lo ma pro ble ma mi, 
choć za pew ne w in nym stop niu 
do ty czy to aka de mic kich nie pu -
blicz nych i w in nym stop niu za wo -
do wych nie pu blicz nych. Uczel nie 
aka de mic kie po pa dły w kło po ty, 
ale nie ta kie, któ re mo gły by je do -
pro wa dzić do ru iny. Na to miast nie -
pu blicz ne uczel nie za wo do we są 
w bar dzo złej sy tu acji, ich stu den ci 
nie bar dzo ma ją środ ki na to, że by 
pła cić cze sne, z któ re go głów nie 
utrzy mu ją się te uczel nie. 

Te raz jest ta ka sy tu acja i zo sta ło 
to ja sno wy ra żo ne na jed nym ze 
spo tkań mi ni ste rial ne go ze spo łu 
kry zy so we go. W re zul ta cie róż -
nych za gro żeń mo gą utrzy mać się 
bar dzo do bre uczel nie nie pu blicz -
ne, głów nie aka de mic kie, i bar dzo 
sła be. Za tem w naj gor szej sy tu acji 
mo gą zna leźć się uczel nie, któ re 
zu peł nie nie źle kształ cą na śred nim 
po zio mie, tam mo że być naj więk -
szy od pływ stu den tów. Je śli znik ną 
sła be, to trud no, na to miast bar dzo 
szko da tych, któ re ma ją już pe wien 
do ro bek, roz wi ja ły się, pod no si ły 
ja kość kształ ce nia, mia ły do bry „na -
ry bek”, czy li do brych ma tu rzy -
stów. Mi ni ster stwo zu peł nie słusz -
nie bę dzie chcia ło wes przeć te 
uczel nie. 

gól no ści o pro fi lu tech no lo gicz -
nym, me dycz nym, tak że uczel nie 
nie pu blicz ne, w du żej czę ści ży ły 
z wy mia ny mię dzy na ro do wej czy 
stu diów po dy plo mo wych i do peł -
nia ły swój bu dżet róż ne go ro dza -
ju in ny mi dzia ła nia mi, któ re wcze -
śniej mia ły miej sce, jak 
wy naj mo wa nie sal, au li, or ga ni za -
cja kon fe ren cji. Dzi siaj go spo dar -
ka w Pol sce jest w sta nie pół uś -
pio nym, nie pra cu je na peł nych 
ob ro tach i w związ ku z tym nie 
ma ta kich po trzeb. W przy pad ku 
Po li tech ni ki War szaw skiej pra -
wie 20 proc. bu dże tu po cho dzi ło 
z wy naj mo wa nia sal i or ga ni za cji 
róż nych wy da rzeń.  

Te stra ty czę ścio wo zo sta ły 
skom pen so wa ne, bo uczel nie do -
sta ły z po wo du ko ro na wi ru sa 
o dwa pro cent wię cej w sub wen -
cji za rok 2020. Jak bę dzie w 2021 
ro ku? Zo ba czy my, jesz cze nie ma 
bu dże tu, je że li uzy ska my ta kie sa -
me środ ki, to w ja kiejś czę ści bę -
dą kom pen so wać nam te stra ty. 
Ale bądź my do brej my śli, prze -
trwa my ten rok, nie mu si być tra -
ge dii, chy ba że spo wol ni go spo -
dar ka i zmie ni się bu dżet pań stwa. 
Ale rząd nie prze wi du je ta kiej sy -
tu acji.  

– Był Pan Pro fe sor za an ga żo -
wa ny w wy pra co wa nie wie lu 
sys te mo wych roz wią zań, któ re 
zło ży ły się w su mie na no we 
„Pra wo o szkol nic twie wyż -
szym i na uce”. Czy nie oba wia 
się Pan, że pan de mia mo że 
spo wol nić lub ogra ni czyć po zy -
tyw ne efek ty, któ rych usta wo -
daw ca ocze ku je po tej re for mie 
– przede wszyst kim w za kre sie 
pod nie sie nia po zio mu ba dań 
na uko wych i ich więk sze go 
umię dzy na ro do wie nia? 

– Do pó ki nie bę dą otwar te gra -
ni ce, sa mo lo ty nie bę dą la tać, to 
trud no mó wić o więk szym umię -
dzy na ro do wie niu na uki. Na to -
miast je śli cho dzi o sa me ba da nia, 
to nie wi dzę spe cjal ne go związ ku. 
Ba da nia mu szą się to czyć i się to -
czą. Na sze la bo ra to ria pra cu ją, 
oczy wi ście są ogra ni cze nia, 
na przy kład do la bo ra to rium mo -
że wcho dzić nie czte rech lu dzi tyl -
ko dwóch, ale to nie zmie nia na -
szych pla nów. 
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– A ja kie miej sce wi dzi Pan dla 
pu blicz nych uczel ni za wo do -
wych? 

– Je stem zda nia, że wyż sze szko -
ły za wo do we speł ni ły i na dal speł -
nia ją ogrom ną ro lę – i te pu blicz -
ne, i nie pu blicz ne. Wy peł nia ją 
bar dzo waż ną ro lę w re gio nach, 
przede wszyst kim kul tu ro twór -
czą, od po wia da ją na kon kret ne za -
po trze bo wa nie, zwłasz cza w przy -
pad ku uczel ni tech nicz nych, 
me dycz nych, rol ni czych, pe da go -
gicz nych, po tra fią kształ cić spe cja -
li stów na re gio nal ne po trze by. Są 
po trzeb ne w pol skim pej za żu 
szkol nic twa wyż sze go, choć je -
stem zda nia, że po win ny pro wa -
dzić stu dia I stop nia. Ma gi ste rium 
po win no się zdo by wać w uczel -
niach aka de mic kich. 

 
Ra da dla no we go  
mi ni stra na uki 

– Mi ni ster Woj ciech Mur dzek 
w swo im pierw szym li ście 
do rek to rów na pi sał, że jest 
otwar ty na war to ścio we ini cja -
ty wy, uwa gi i su ge stie. Co po ra -
dził by mu Pan w pierw szej ko -
lej no ści? 

– Naj waż niej sze jest zdro wie i ży -
cie ludz kie, a nie roz wój – to 
po pierw sze. Po dru gie, naj waż niej -
sza jest go spo dar ka, bo gdy ru szy, 
to znaj dą się rów nież środ ki na na -
ukę. Prze cież na ukow cy nie pro du -
ku ją dóbr bez po śred nio do sprze -
da ży, pro wa dzą ba da nia, któ re 
przy nio są efek ty w przy szło ści. 
A go spo dar ka mu si ru szyć. 

Je śli już miał bym coś ra dzić, to… 
przede wszyst kim nie prze szka -
dzać i wspie rać nasz do brze po ję -
ty in te res wszę dzie tam, gdzie za -
pa da ją de cy zje fi nan so we, 
go spo dar cze, roz wo jo we. My ślę, 
że jest to ro la mi ni stra. Na ile so -
bie z tym po ra dzi? Je śli ze chce, to 
so bie po ra dzi, ma do dys po zy cji 
czte rech wi ce mi ni strów, któ rzy 
by li w po przed niej eki pie i do sko -
na le da wa li so bie ra dę, jest KRASP, 
kon fe ren cje rek to rów uczel ni za -
wo do wych, Ra da Głów na Na uki 
i Szkol nic twa Wyż sze go. Je że li ze -
chce z te go sko rzy stać, a wszyst ko 
wska zu je, że tak, bo wiem zło żył 
ta kie de kla ra cje, to nie wi dzę prze -
szkód we wza jem nej współ pra cy. 

ogra ni cze nie wie ku kan dy do -
wa nia na sta no wi sko rek to ra? 

– I to znacz nie się od mło dzi ło. To 
po waż ny pro blem, bo wiem mo im 
zda niem mar nu je my ka pi tał in te -
lek tu al ny. Od mło dze nie wy ni ka 
z fak tu, że obec nie w ka drze aka -
de mic kiej ma my dziu rę po ko le nio -
wą mię dzy pięć dzie się cio pa ro lat ka -
mi, a sześć dzie się cio pa ro lat ka mi. 
A okres, oko ło 60 lat jest naj lep szy 
na peł nie nie te go ty pu funk cji, bo 
czło wiek w wie ku pięć dzie się ciu 
pa ru już lat jest już mniej kre atyw -
ny, ale z du żym do świad cze niem, 
choć by w kie ro wa niu ze spo ła mi, 
pro jek ta mi, z du żym dy stan sem, 
wie dzą. Szko da tych lu dzi po czter -
dzie stym ro ku ży cia, któ rzy są 
w roz pę dzie ba daw czym, aby po -
rzu ca li ba da nia i prze cho dzi li 
na funk cje ad mi ni stra cyj ne, gdy  są 

naj bar dziej kre atyw ni, i co wię cej 
– póź niej mo gą te go ża ło wać, bo -
wiem do prze rwa ne go okre su ba -
daw cze go po ośmiu, czy dwu na stu 
la tach urzę do wa nia, trud no wró cić.  

– Ja kie naj waż niej sze wy zwa -
nia sta ną przed no wo wy bra ny -
mi rek to ra mi, gdy 1 wrze śnia 
obej mą na czte ry la ta wła dzę 
w uczel niach? 

– No wi rek to rzy, je śli bę dą mą -
drzy i roz sąd ni, i ze chcą współ pra -
co wać z by ły mi rek to ra mi, szyb ko 
przy sto su ją się do no wych wa run -
ków. Po za tym, oni ca ły czas ży li 
mię dzy na mi, nie spa dli z ob cej pla -
ne ty, więc ma ją po gląd jak funk cjo -
no wać w tym trud nym cza sie. Na -
to miast – po wta rzam – bę dą 
mu sie li od ro bić lek cję ko mu ni ko -
wa nia się z by ły mi rek to ra mi, po -
zna nia wdra ża nych me cha ni zmów, 
ale nie wi dzę tu nie bez pie czeństw. 
No chy ba, że ist nie ją ja kieś kon flik -
ty, wro gie na sta wie nia, nie chęć 
do współ pra cy, wów czas mo gą być 
kło po ty... 

Uczel nie się zmie ni ły, na pew no 
jest to czas znacz nie trud niej szy niż 
ten sprzed pan de mii i po zmia nach 
wy ni ka ją cych z usta wy o szkol nic -
twie wyż szym, in ne są kom pe ten -
cje se na tu, po ja wia ły się ra dy uczel -
ni, dzi siaj trze ba szyb ko i spraw nie 
po dej mo wać de cy zje i to wszyst ko 
spraw dzić w bo ju.  

– Po raz pierw szy w Pol sce 
na rek tor skich fo te lach usią dzie 
spo ro ko biet. To no wy trend? 

– Nie są dzę, tak wy szło, za czte -
ry la ta mo że być od wrot nie, al bo 
po głę bić się. Nie wi dzę w tym żad -
nej re wo lu cji.  

 
Trud na ka den cja KRASP 

– Chy ba o każ dej ka den cji 
KRASP moż na po wie dzieć, że 
by ła trud na, A jak oce nił by Pan 
tę ostat nią, pod Pa na prze wod -
nic twem? 

– To by ła bar dzo trud na ka den -
cja, a wła ści wie ostat nie dwie ka -
den cje, bo po dłuż szym funk cjo -
no wa niu usta wy z 2005 ro ku, 
za cza sów mi ni ster B. Ku dryc kiej 
i mi ni stra J. Go wi na w szkol nic twie 
wyż szym za cho dzi ły po waż ne 
zmia ny, zresz tą moc no kon te sto -
wa ne na uczel niach, zwłasz cza 
pro po zy cje re wo lu cyj nych zmian 
mi ni ster B. Ku dryc kiej. Z nie któ -
rych wy co fa ła się, ale i tak wie le 
zmie ni ła w na uce. Zresz tą – mo gę 
to po wie dzieć – kie dy mi ni ster  
Go win ob jął MNiSW, wie lo krot nie 
po wta rzał, że jest wdzięcz ny po -
przed nim mi ni strom za wpro wa -
dze nie zmian, bo by ły do bre i da -
ły po most do ko lej nych kro ków. 
Je go pro po zy cje już nie by ły tak 
kon te sto wa ne, bo wiem śro do wi -
sko aka de mic kie prze ko na ło się, 
że są nie uchron ne. Tak że dzię ki 
na szej współ pra cy mię dzy na ro do -
wej zda li śmy so bie spra wę, że te 
pro ce sy prze bie ga ją wszę dzie 
na świe cie, są ewo lu cyj ne, ale głę -
bo kie. Jed nak wy ma ga ło to ze 
stro ny władz uczel ni i KRASP 
ogrom nej pra cy, prze ko ny wa nia, 
na ucze nia się au to no mii, wła ści -
we go jej wy ko rzy sta nia.  

– A w koń cu ka den cji trze ba 
by ło zmie rzyć się z ko ro na wi ru -
sem…  

– W mo im od czu ciu, o dzi wo, ko -
ro na wi rus za ha mo wał ten pro ces 

– A czy zmia na na sta no wi sku 
mi ni stra na uki i szkol nic twa 
wyż sze go w tak trud nym cza sie 
ma wpływ na bie żą cą sy tu ację 
uczel ni i po zy cję szkol nic twa 
wyż sze go w hie rar chii po trzeb 
kra ju? 

– Na pew no nic nie zo sta ło za -
trzy ma ne, na stą pi ła zmia na, ale de 
fac to jej nie za uwa ży li śmy. Na dal 
współ pra cu je my z każ dym z człon -
ków kie row nic twa MNiSW 
w swo im za kre sie. 

  
Wy bo ry rek to rów  
– pierw sze wnio ski 

– Za koń czył się ma ra ton wy bor -
czy w uczel niach, ostat nia 
uczel nia wy bra ła rek to ra 5 
sierp nia br. Czym się te wy bo -
ry róż ni ły od po przed nich, je śli 
cho dzi o re zul ta ty? Od mło dzi ły 

rek tor skie gre mium? Zmie ni ły 
pro por cję płci na tych naj wyż -
szych uczel nia nych sta no wi -
skach? 

– Jed no jest pew ne – jest bar dzo 
po waż na wy mia na rek to rów, sza -
cu ję to na 80 proc. Część obec -
nych rek to rów ode szło z po wo du 
wie ku, ko lej na gru pa z po wo du 
peł nie nia tej funk cji przez dwie ka -
den cje. To są du że zmia ny, ma ło 
gdzie po zo stał ten sam rek tor 
na dru gą ka den cję, z ko lei kil ku 
mo gło po zo stać, ale nie zo sta li wy -
bra ni. To wszyst ko spo wo do wa ło 
du żą wy mia nę, ale jed no cze śnie 
w wie lu miej scach zo sta li rek to ra -
mi do tych cza so wi pro rek to rzy, do -
sko na le zna ją cy uczel nie i ich pro -
ble my. Mie li tak że w mi ja ją cej 
ka den cji ści sły kon takt z pro rek to -
ra mi in nych uczel ni, czę sto uczest -
ni czy li w po sie dze niach KRASP, są 
więc do brze przy go to wa ni do kon -
ty nu owa nia dzia łal no ści w KRASP.  

– Rek tor skie gre mium od mło -
dzi ło się, za dzia ła ło usta wo we 
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– No wi rek to rzy, je śli bę dą mą drzy  
i roz sąd ni, i ze chcą współ pra co wać  
z by ły mi rek to ra mi, szyb ko przy sto su ją się 
do no wych wa run ków. Po za tym, oni ca ły czas 
ży li mię dzy na mi, nie spa dli z ob cej  
pla ne ty, więc ma ją po gląd jak funk cjo no wać  
w tym trud nym cza sie.

{

<

O NIM SIĘ MÓWI



kon tro wer sji, bo wszy scy  
zjed no czy li się, że by przez to prze -
brnąć i na uczyć się hy bry do we go 
sys te mu. I za czę li so bie po ma gać, 
prze sta ło być waż ne, czy je stem ta -
ki, czy sia ki, czy za tym, czy za tam -
tym, bo dzi siaj ma my in ne za da nie 
– mu si my ra zem prze pro wa dzić 
tak tok stu diów, aby stu den ci zy -
ska li wie dzę i że by to czył się pro -
ces wy cho waw czy. My ślę, że 
na naj bliż sze czte ry la ta w KRASP 
naj waż niej sza bę dzie dys ku sja 
i wdro że nie wła ści we go funk cjo no -
wa nia, w peł nym te go sło wa zna -
cze niu, rad uczel ni, któ re po win ny 
wro snąć w uczel nię, to bę dzie bar -
dzo waż ny pro ces.  

Dru gim ele men tem bę dzie 
wdro że nie no we go sys te mu ewa -
lu acji, nie we dług jed no stek, a dys -
cy plin. I my ślę, że te dwa pro ce sy 
po łą czo ne z wdra ża niem no wych 
sta tu tów uczel ni, któ re do pie ro za -
czę ły funk cjo no wać, zaj mą nam 
czte ry la ta.  

 
Dwie trud ne ka den cje 

– Koń czy Pan dwie ka den cje 
na funk cji rek to ra naj lep sze go 
uni wer sy te tu tech no lo gicz ne -
go w Pol sce, któ ry umoc nił 
swo je miej sce w Eu ro pie – po -
twier dzo ne choć by zwy cię -
stwem w ran kin gu EngiRank 
– oraz uzy skał sta tus uczel ni 
ba daw czej. Jed no cze śnie przez 
ostat nie czte ry la ta, ja ko prze -
wod ni czą cy KRASP, był Pan 
naj bar dziej roz po zna wal ną 
twa rzą pol skie go szkol nic twa 
wyż sze go. Jak Pan oce nia ten 
okres – z sa tys fak cją, tro ską, 
czy mo że już tyl ko z ulgą? 

– Z sa tys fak cją, bo wie le do bre -
go uda ło się zro bić i z ulgą, bo to 
był bar dzo trud ny okres, nie zwy kle 
cięż ka pra ca. Pew nie gdy bym to 
prze wi dział, to i tak bym się zde cy -
do wał kan dy do wać na rek to ra, bo 
lu bię cięż ką pra cę i lu bię, kie dy da -
je ona efek ty. Ta da wa ła. 

– Wszyst kie pla ny uda ło się 
Pa nu zre ali zo wać? 

– I tak, i nie, bo chcia ło by się tro -
chę wię cej zro bić, le piej wy ko rzy -
stać ten czas. Ale z dru giej stro ny 
trze ba mieć za mia ry x, że by zro bić 
cho ciaż pół -x. Wia do mo, że za mia -
ry za wsze mu szą być więk sze, że -

wy si łek zwią za ny z prze war to ścio -
wa niem ca łe go ro dza ju zda rzeń. 

– A ko lej ne czte ry la ta? 
– Ma my już apa ra tu rę, czę sto 

lep szą niż prze cięt na na świe cie, 
po bu do wa li śmy spo ro bu dyn ków, 
wy po sa ży li śmy je, część wy re mon -
to wa li śmy, a w ko lej nych czte rech 
la tach za pro si li śmy przed się bior -
ców do wspól ne go dzia ła nia, in no -
wa cyj nych roz wią zań, któ re bę dą 
bez po śred nio skut ko wa ły w pro -
ce sach go spo dar czych za dwa, trzy 
la ta. 

Przy tym trze ba mieć kon takt ze 
świa tem. To wszyst ko by ły pro ce -
sy, któ re wy ma ga ły kon tak tu, co -
dzien nej dzia łal no ści, czę sto na po -
zio mie mię dzy na ro do wym. 
Uwa żam, że to by ły prze ło mo we 
la ta dla szkol nic twa wyż sze go 

w Pol sce i nie tyl ko, tak że dla mo -
jej uczel ni. Prze cież w Eu ro pie ni -
gdy nie by ło aż ta kie go na po ru, że -
by włą czyć nie tyl ko ośrod ki 
ba daw czo -roz wo jo we firm, ale 
sze ro ko ro zu mia ną na ukę do co -
dzien nej prak ty ki i roz wo ju in no -
wa cyj no ści. To się wy da rzy ło w cią -
gu ostat nich lat! 

– Czy li tak wy glą da trze cia 
mi sja w prak ty ce? 

– Na stą pi ło po waż ne prze war to -
ścio wa nie ro li uni wer sy te tów ja ko 
miej sca nie tyl ko two rze nia na uki 
– wy ni ka ją cej z we wnętrz nej po -
trze by po szu ku ją ce go czło wie ka 
– ale rów nież ta kiej or ga ni za cji 
kształ ce nia i na uki, któ ra bę dzie 
bez po śred nio prze kła da ła się 
na roz wój in no wa cyj no ści i go spo -
dar ki.  

Tu chciał bym wspo mnieć o nie -
zwy kle waż nych dzia ła niach pod ję -
tych przez Per spek ty wy, a do ty czą -
cych na rzę dzi po zy cjo no wa nia 
pol skie go szkol nic twa wyż sze go 
w Eu ro pie i na świe cie. To bar dzo 
waż ne, bo Pol ska jest spo strze ga -
na na świe cie tak jak każ dy in ny 
kraj, po przez do ro bek na uko wy, 
kul tu ral ny, roz wój edu ka cji, szkol -
nic twa wyż sze go, w każ dej dzie -
dzi nie. Do brze, że po tra fi my pro -
fe sjo nal nie pre zen to wać na sze 
atu ty! 

Na ostat nie la ta zło ży ła się tak że 
dzia łal ność zwią za na z fun da men -
tal ny mi zmia na mi, je śli cho dzi 
o szkol nic two wyż sze, wy ni ka ją cy -
mi z no wej usta wy, co tak że wy ma -
ga ło po waż nych zmian na uczel ni 
i ogrom ne go wkła du pra cy. 
A na ko niec przy szedł czas pan de -
mii i du że emo cje… Więc, w mo -
im ży ciu nad szedł czas na pew ną 
ulgę po tej in ten syw nej pra cy, po -
wrót do dy dak ty ki, in ten sy fi ka cji 
kon tak tów z mo imi stu den ta mi 
i re ali za cji na uko wych za in te re so -
wań. 

– I te go ser decz nie Pa nu Pro -
fe so ro wi ży czy my! 

Roz ma wia ła  
LI DIA JA STRZĘB SKA 

by osią gnąć przy naj mniej ich część. 
Ale na pew no te osiem lat to był 
trud ny okres. 

Pierw sze czte ry la ta by ły zwią za -
ne przede wszyst kim z prze or ga ni -
zo wa niem dy dak ty ki w kie run ku 
ucze nia pro jek to we go, bar dziej 
no wo cze sne go, w któ rym stu den -
ci, zwłasz cza wyż szych lat, ma ją 
ogra ni czo ne wy kła dy i prze cho dzą 
na sys te my se mi na ryj ne i kształ ce -
nie pro jek to we. Z ko lei w za kre sie 
ba dań na uko wych Pol ska w tym 
cza sie mia ła wiel ką szan sę na wy -
raź ną po pra wę in fra struk tu ry ba -
daw czej. Szła wal ka o zdo by wa nie 
środ ków na pro jek ty apa ra tu ro we, 
roz wo jo we, któ re nie by ły bez po -
śred nio zwią za ne z osią gnię cia mi 
ba daw czy mi, ale two rzy ły dla nich 
pod sta wę.  

Tak zresz tą by ły po my śla ne fun -
du sze struk tu ral ne – naj pierw uzu -
peł nia my in fra struk tu rę i two rzy my 
ba zę, a w ko lej nym roz da niu jest 
wię cej środ ków na in no wa cyj ne, 
am bit ne pro jek ty ba daw cze, roz -
wo jo we, mię dzy na ro do we, ba da -
nia prze my sło we, bo czę sto prze -
mysł, a wła ści wie sze ro ko 
ro zu mia ny biz nes, stał się li de rem 
pro jek tów. Za tem był to ogrom ny 
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Koronawirus zahamował ten proces 
kontrowersji, bo wszyscy zjednoczyli się, 
żeby przez to przebrnąć  
i nauczyć się hybrydowego systemu.{

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół w Polsce (KRASP), rektor 
Politechniki Warszawskiej od 2012. Absolwent Wydziału Elektroniki PW. W latach 1985-
2002 kierował zespołem dydaktycznym oraz zespołem laboratoriów "Przyrządy 
Półprzewodnikowe” w Zakładzie Mikroelektroniki. W 1984 roku odbył praktykę w 
Naukowo-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników CEMI w Warszawie, a w 1990 
roku - w Carnegie Mellon University (USA). Zrealizował ponad 60 prac badawczych 
we współpracy z zespołami polskich ośrodków naukowych (m.in. ITE, ITME, PWr., PŁ, 
PG, UMCS, AGH), a także zagranicznych (m.in. Imperial College Londyn, JRC Ispra, 
Uniwersytet Techniczny w Libercu, Carnegie Mellon University). Autor i współautor 
dwóch monografii i dziesięciu rozdziałów w książkach polsko- i anglojęzycznych, w tym: 
NATO ASI Series, Kluwer Academic Publishers i Elsevier oraz ponad 580 publikacji 
naukowych. Brał udział w realizacji kilku międzynarodowych projektów badawczych. 
Autor lub współautor 14 zgłoszeń patentowych. Członek 25 rad naukowych, obecnie 
Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej (od 2014), Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa (2015-19). W latach 2008-
12 dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. 

prof. dr hab. inż. Jan SZMIDT

JESTEŚMY W NADZWYCZAJNYM CZASIE  



Kon sor cjum ENHANCE, któ re 
two rzy m.in. Po li tech ni ka War -
szaw ska, jest jed nym z be ne fi cjen -
tów kon kur su Ko mi sji Eu ro pej skiej 
„Uni wer sy te ty Eu ro pej skie”. 
W cią gu naj bliż szych trzech lat 
kon sor cjum otrzy ma 5 mln eu -
ro na roz wój współ pra cy.  

Kon sor cjum ENHANCE (Eu ro -
pe an Uni ver si ties of Tech no lo gy 
Al lian ce) skła da się z 7 uczel ni 
tech nicz nych: Po li tech ni ki w Ber -
li nie (li der kon sor cjum), Po li tech -
ni ki War szaw skiej, RWTH 
w Aachen, Uni wer sy te tu Tech -
nicz ne go Chal mer sa w Göte bor -
gu, Nor we skie go Uni wer sy te tu 
Na uko wo -Tech nicz ne go w Tron -
dhe im, Po li tech ni ki w Me dio la nie 
i Po li tech ni ki w Wa len cji. 

Kon sor cjum ma na ce lu: dą że nie 
do osią gnię cia sta tu su wy so kiej 
kla sy jed no stek ba daw czych, 
wpro wa dze nie na sze ro ką ska lę 
in no wa cyj nych me tod kształ ce nia, 

niach kon sor cjum. Ozna cza to 
m.in. uła twie nie stu den tom wy bo -
ru pro gra mów stu diów z ofer ty 
każ dej uczel ni part ner skiej z gwa -
ran cją wza jem ne go uzna nia efek -
tów ucze nia się. Stu den ci bę dą 
mo gli sko rzy stać z in ter ne to wych 
kur sów przy go to wa nych przez 
uczel nie part ner skie, two rzyć 
mię dzy na ro do we gru py pro jek to -
we współ pra cu ją ce on li ne, a tak że 
uczest ni czyć w warsz ta tach i szko -
łach let nich. Waż nym ele men tem 
stra te gii kon sor cjum jest na cisk 
na kształ to wa nie umie jęt no ści kry -
tycz ne go my śle nia, a tak że wy ko -
rzy sty wa nie wie dzy i no wo cze -
snych tech no lo gii z my ślą 
o ko rzy ściach, ja kie mo gą one 
przy nieść spo łe czeń stwom. 

Ze spół Po li tech ni ki War szaw -
skiej wniósł ogrom ny wkład 
w osta tecz ny kształt wnio sku, ko -
or dy nu jąc klu czo wy pa kiet pro -
gra mo wy „So cie ty -cen tred edu ca -

tion”. Wcho dzą ce w skład ze spo -
łu stu dent ki PW ode gra ły na to -
miast wio dą cą ro lę w ini cjo wa niu 
i in te gro wa niu dzia łań stu den tów 
po zo sta łych uczel ni i za pew nie niu 
im na leż nej ro li w struk tu rach de -
cy zyj nych i pla no wa nych przed się -
wzię ciach, co spo tka ło się z uzna -
niem re cen zen tów i bez wąt pie nia 
przy czy ni ło się do suk ce su kon -
sor cjum.  

Dzia ła nia w ra mach kon sor cjum 
po zo sta ją w ści słym związ ku z pla -
nem re ali za cji pro jek tu „Ini cja ty -
wa Do sko na ło ści – Uczel nia 
Ba daw cza” w Po li tech ni ce War -
szaw skiej. 

Fun da cja Edu ka cyj na Per -
spek ty wy jest part ne rem kon -
sor cjum ENHANCE w re ali za -
cji ce lów zwią za nych ze 
wspie ra niem róż no rod no ści 
i rów no ści płci w ob sza rze 
STEM. 

uela stycz nie nie ofer ty dla stu den -
tów, dok to ran tów, ka dry na uko -
wej i ad mi ni stra cyj nej, zmniej sze -
nie ba rier biu ro kra tycz nych, 
ogra ni cza ją cych mo bil ność 
i re ali za cję wspól nych przed -
się wzięć oraz wspie ra nie róż no -
rod no ści. 

W ra mach ENHANCE prze pro -
wa dzo na zo sta nie kam pa nia pro -
mo cji kie run ków tech nicz nych 
i ści słych wśród uczen nic eu ro pej -
skich szkół śred nich oraz kon kurs 
z wie dzy in ży nier skiej. Lau re at ki 
przy ja dą do War sza wy na Per -
spek ty wy Wo men in Tech Sum mit 
– naj więk szą w Eu ro pie kon fe ren -
cje dla ko biet w tech no lo giach 
i na uce. Po wsta nie też re po zy to -
rium do brych prak tyk w za kre sie 
bu do wa nia kul tu ry róż no rod no ści 
na uczel niach tech nicz nych. 

Stwo rzo ny zo sta nie sys tem uła -
twia ją cy mo bil ność spo łecz no ści 
aka de mic kiej na wszyst kich uczel -
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Mo bil ność, in no wa cje  
i wię cej dziew czyn w STEM

PO LI TECH NI KA WAR SZAW SKA I FUN DA CJA EDU KA CYJ NA PER SPEK TY WY BĘ DĄ WSPÓL NIE DZIA ŁAĆ 
NA RZECZ PRO MO CJI STEM WŚRÓD UCZEN NIC I STU DEN TEK W RA MACH PRO JEK TÓW RE ALI ZO WA NYCH 

PRZEZ KON SOR CJUM NAJ LEP SZYCH EU RO PEJ SKICH UNI WER SY TE TÓW TECH NICZ NYCH – ENHANCE.





Jest ta ki żart. Ma ło śmiesz ny, ale 
też są w nim licz by: Uni wer sy tet 
im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna -
niu do te go, by wy brać pierw szą 
rek tor kę, doj rze wał po nad sto lat 
(wy bra na w 2020 prof. dr hab. 
Bo gu mi ła Ka niew ska), Uni wer -
sy tet War szaw ski doj rze wał pra -
wie dwie ście (wy bra na w 2005 
prof. Ka ta rzy na Cha ła siń ska -
-Ma cu kow), a Uni wer sy tet Ja giel -
loń ski mi mo 656 lat hi sto rii wciąż 
tej sztu ki do ko nać nie umie… 
(Mó wi się, że naj star szej pol skiej 
uczel ni po trze ba chy ba współ cze -
snej Na woj ki, któ ra ze chcia ła by 
przy wdziać mę skie sza ty i któ rej 
nie strasz ny był by na wet ko niec 
w klasz to rze).  

Wnio sek, ja ki pły nie z po wyż -
szych przy kła dów, jest dość oczy -
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KROJU

PIO NIER KI  
W POL SKICH UCZEL NIACH   

1950 prof. Eu ge nia Sto łyh wo 
– pierw sza w hi sto rii pol skich uczel ni ko -
bie ta rek tor: by ła rek tor ką WSWF (dziś 
AWF w Kra ko wie) w la tach 1950-1955  

1952 prof. Ste fa nia Ło ba czew ska 
– pierw sza rek tor ka w hi sto rii pol skich 
uczel ni ar ty stycz nych: PWSM (dziś AM) 
w Kra ko wie w la tach 1952-1955  

2005 prof. Ka ta rzy na Cha ła siń ska -
-Ma cu kow – pierw sza rek tor ka w hi sto rii 
pol skich uni wer sy te tów kla sycz nych: by ła 
rek tor ką Uni wer sy te tu War szaw skie go 
w la tach 2005-2012  

2008 prof. Ma ria No wic ka -Skow ron 
– pierw sza rek tor ka w hi sto rii pol skich 
uczel ni tech nicz nych: by ła rek tor ką Po li -
tech ni ki Czę sto chow skiej w la tach 2008-
2016 

Jest ta kie zdję cie. Z pierw sze go 
po sie dze nia Pre zy dium KRASP ka -
den cji 2016-2020. Na fo to gra fii 
w peł nym słoń cu sto ją po waż ni 
pa no wie w gar ni tu rach. Sa mi pa -
no wie. Ktoś po wie: nic dziw ne go, 
w po przed niej ka den cji wła dzę 
ko bie tom po wie rzy ło je dy nie pięć 
pu blicz nych uczel ni aka de mic kich 
(trzy ar ty stycz ne i dwie pe da go -
gicz ne) i do władz ogól no pol skich 
się nie prze bi ły… 

Jest ta kie ba da nie. Bar dzo świe -
że – dr An na Po kor ska z Ka te -
dry Ba dań nad Szkol nic twem 
Wyż szym i Na uką UMK w To ru niu 
opu bli ko wa ła je na po cząt ku 2020 
roku. Zgod nie z nim w la -
tach 1990-2019 na pu blicz nych 
uni wer sy te tach wśród rek to rów 
by ło tyl ko 2 proc. ko biet! 

DLA NIE KTÓ RYCH TO HI STO RYCZ NY MO MENT I ZNAK,  
ŻE KA DEN CJA REK TOR SKA 2020-2024 BĘ DZIE PRZE ŁO MO WA,  

JE ŚLI CHO DZI O RÓW NY DLA OBU PŁCI DO STĘP DO NAJ WYŻ SZYCH  
STA NO WISK NA POL SKICH UCZEL NIACH. DLA IN NYCH TO TYL KO  

PO TWIER DZE NIE ZA SA DY, ŻE GDY NAD CHO DZĄ NIE PEW NE CZA SY I WYJ ŚCIE 
Z KRY ZY SU WY MA GA WY SIŁ KU, SZU KA SIĘ DO RO BO TY KO BIET… 

 JED NO JEST PEW NE: WY BÓR AŻ 14 KO BIET NA REK TOR KI PU BLICZ NYCH 
UCZEL NI AKA DE MIC KICH SPO RO NA MIE SZAŁ W ŚWIE CIE SZKOL NIC TWA  

WYŻ SZE GO, ALE TEŻ OB NA ŻYŁ SMUT NĄ PRAW DĘ:  
DI VER SI TY TO DLA NAS SŁO WO WCIĄŻ OB CE.

O KOBIECYM
TOGA



wi sty: w pol skim świe cie uni wer sy -
tec kim płeć ma zna cze nie. To, co 
dla męż czyzn jest Gu ba łów ką, dla 
ko biet wciąż wy ma ga wy sił ku 
na mia rę zdo by cia Mo unt Eve re stu. 
Sta ty sty ki nie da się oszu kać – o ile 
wśród stu den tek prze wa ża ją ko -
bie ty (w ro ku aka de mic -
kim 2018/2019 sta no wi ły 58 proc. 
ogól nej licz by stu den tów), o ty le 
w przy pad ku dok to ran tów pro por -
cje płci się wy rów nu ją, a im wy żej 
w ka rie rze na uko wej, tym sze re gi 
ko biet sta ją się co raz mniej licz ne 
(wśród osób z ty tu łem pro fe sor -
skim już tyl ko ok. jed na czwar ta 
to ko bie ty). Na to miast pro cent 
ko biet wśród rek to rów uczel -
ni pu blicz nych w Pol sce był 
w cią gu ostat nich 30 lat był tak 
ni ski (wspo mnia ne wy żej 2 
proc.), że… nie mal nie zau wa żal -
ny. Rek tor w Pol sce to wciąż ra czej 
ar che typ li de ra (rzecz ja sna: mę ski) 
niż funk cja. 

O przy czy nach tej sy tu acji na pi -
sa no już to my (to m.in. skost nia -
łość uni wer sy tec kich struk tur 
i tra dy cji, za ko rze nie nie ich w war -
to ściach po strze ga nych ja ko ty po -
wo mę skie, ste reo ty py do ty czą ce 
te go, co jest ro lą męż czy zny, a co 
ko bie ty, in ne dla obu płci prio ry te -
ty, ma ła wia ra w kom pe ten cje ko -
biet, ale też – co ma nie ba ga tel ne 
zna cze nie – czę ste dla ko biet po -
wąt pie wa nie w swo je moż li wo ści 
i szan se). Nie któ re z elek tek 
w wy wia dach po wy gra nych wy -
bo rach sa me przy zna wa ły np., że 
w to ku ży cia za wo do we go 
na uczel ni nie raz spo ty ka ły się 
z po błaż li wo ścią ko le gów wo bec 
prze ja wia nych przez nie am bi cji al -
bo że czu ły się mniej sły sza ne, nie -
wi dzial ne.  

We dług ra por tu Fun da cji Edu ka -
cyj nej Per spek ty wy i Ci ti Fo un da -
tion – Ko bie ty w tech no lo -
giach 2020 – ko bie ty na uczel niach 
wciąż do świad cza ją nie rów ne go 
trak to wa nia. Przy kła do wo w śro -
do wi sku uczel ni tech nicz nych 
i na wy dzia łach ści słych uni wer sy -
te tów po nad po ło wa stu den tek 
na dal sły szy sek si stow skie ko men -

Co za tem za de cy do wa ło o te go -
rocz nej wy gra nej rek to rek? Z pew -
no ścią sam fakt kan dy do wa nia 
(bo ko biet, któ re sta nę ły do wy bo -
rów na ka den cję 2020-2024 by ło jak 
na pol skie wa run ki spo ro – symp to -
ma tycz ne mo że być np. że na Po li -
tech ni ce Bia ło stoc kiej o funk cję rek -
to ra ubie ga ły się tyl ko ko bie ty 
– prof. Mar ta Ko sior -Ka zbe ruk 
i prof. Jo an na Ej dys). Na pew no 
kom pe ten cje i do świad cze nie 
zgro ma dzo ne na sta no wi skach 
me ne dżer skich na uczel ni (np. 

prof. Elż bie ta Żą dziń ska, rek tor -
ka elekt ka Uni wer sy te tu Łódz kie go, 
na ad mi ni stra cyj ną ścież kę ka rie ry 
wkro czy ła w 2005 r. i peł ni ła ko lej -
no funk cje pro dzie ka na, dzie ka -
na i pro rek to ra; z ko lei prof. Bo gu -
mi ła Ka niew ska, gdy w 2012 r. 
zo sta ła na UAM dzie ka nem, zde cy -
do wa ła się pod jąć stu dia MBA, by 
le piej ra dzić so bie w no wej dla niej 
ro li).  

Ale, pa ra dok sal nie, zna cze nie 
w od nie sie niu suk ce su mia ła też… 
płeć kan dy da tek. I nie cho dzi tu 
tyl ko o za ło że nie, że „gdzie ko bie -
ta rzą dzi, COVID nie za błą dzi” 
(tak, wspól nie z prof. Da nu tą 
Za wadz ką, rek tor ką elekt ką Po -
li tech ni ki Ko sza liń skiej ra po wał (!) 
w ma ju, w ra mach wy zwa nia 
#hot16c hallenge2, pro rek tor PK, 
prof. To masz Kró li kow ski).  

Li czy się też to, ja kie obiet ni ce 
skła da ły w pro gra mach wy bor czych 
ko bie ty star tu ją ce do rek tor skiej 
funk cji. To np.: jed ność w róż no rod -
no ści (prof. Elż bie ta Żą dziń ska, 
UŁ), bli żej lu dzi, bli żej po trzeb (prof. 
Da nu ta Za wadz ka, PK), de mo kra -
tycz ne part ner stwo i współ pra cu ją ca 
wspól no ta (prof. Ce li na Ol szak, UE 
w Ka to wi cach), trans pa rent ność za -
rzą dza nia i otwar tość (prof. Bar ba -
ra Mar cin kow ska, APS w War sza -
wie) czy ko lek tyw ne dzia ła nie (prof. 
Elż bie ta Wtor kow ska, AMuz 
w Byd gosz czy).  

Dzi siaj istot ność tych wła śnie 
cech, po strze ga nych ja ko „ko bie -
ce”, czy li: gro ma dze nie ka pi ta łu 
spo łecz ne go, na pę dza ne umie jęt -
no ścią współ pra cy i kom pe ten cja -
mi ko mu ni ka cyj ny mi, sta je się co -
raz bar dziej oczy wi sta na wet w tak 
tra dy cyj nie hie rar chicz nych jak uni -
wer sy tec kie śro do wi skach. Dość 
przy to czyć prof. Le cha Dzie ni sa, 
rek to ra PB, któ ry wy bór prof. 
Mar ty Ko sior -Ka zbe ruk skwi to -
wał na stę pu ją co: Wy gra ła ko bie ta 
(…) ob da rzo na więk szym za ufa niem 
spo łecz nym, co jest bar dzo waż ne. 

Czy „prze łom” z 2020 ro ku 
moż na trak to wać ja ko po czą tek 
trwa łej zmia ny ob li cza pol skich 
uczel ni? Miej my na dzie ję, bo nie -
rów ność płci dla każ dej spo łecz -
no ści ozna cza mar no wa nie po ten -
cja łu. Dla uczel ni zmar no wa ne 
ta len ty skut ko wać mo gą dłuż szą 
dro gą do in no wa cji w kon tek ście 
roz wo ju na uki czy mniej szą kon -
ku ren cyj no ścią na edu ka cyj nym 
ryn ku w za kre sie wi dzial no ści 
w aka de mic kim świe cie.  

 
*** 

Bę dzie ta kie zdję cie. Rok 2024. 
Pierw sze spo tka nie Pre zy dium 
KRASP no wej ka den cji. Na fo to -
gra fii w peł nym słoń cu i z sym pa -
tycz ny mi uśmie cha mi sto ją pa nie 
i pa no wie, w rów nych pro por -
cjach… Ach, roz ma rzy li śmy się 
w Per spek ty wach chy ba nad mier nie! 

MAG DA TY TU ŁA 

ta rze, bar dzo czę sto ze stro ny 
wy kła dow ców.  

Do świad cze nia te prze no szą się 
po tem na ko lej ne szcze ble ka rie -
ry, gdzie wie le ko biet ma po czu cie 
ist nie nia tzw. szkla ne go su fi tu 
– nie me ry to rycz nych ba rier blo -
ku ją cych ich awans.  

Część z ko biet na eks po no wa -
nych sta no wi skach bo ry ka się tak -
że z tzw. syn dro mem oszust ki. Po -
le ga to na ir ra cjo nal nym po czu ciu 
bra ku kom pe ten cji do spra wo wa -
nia funk cji, prze ko na niu, że jest się 

na nie wła ści wym miej scu, że tak 
na praw dę, to oszu ka ło się „sys -
tem” i że za raz to oszu stwo wyj -
dzie na jaw. I tak np. wie le pre ze -
sek firm zdra dza w pry wat nych 
roz mo wach, że każ de go dnia bo ją 
się, że za raz ktoś wy pro wa dzi je 
z ga bi ne tu…  

To wszyst ko po ka zu je, że obec -
ność ko biet w wio dą cych ro lach 
w ob sza rze biz ne su, po li ty ki, 
tech no lo gii czy świa ta aka de mic -
kie go to zja wi sko sto sun ko wo no -
we – i że od cza su, gdy 100 lat te -
mu ko bie ty uzy ska ły pra wo 
do gło so wa nia i stu dio wa nia, je -
ste śmy w pro ce sie zmia ny. Zmia -
ny, któ ra za cho dzi dość po wo li; 
w ra por cie Po ten cjał ko biet dla 
bran ży tech no lo gicz nej Sie men sa 
i Per spek tyw na zwa no ją wręcz 
„peł za ją cą re wo lu cją”. 
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W czerw cu 2015 aka de mic ki świat obie gła 
sensacyjna wia do mość: prof. Lo uise Ri chard son 

zo sta ła wy bra na na rek tor kę Uni wer sy te tu Oks -
fordz kie go – sta ło się tak pierw szy raz w hi sto rii tej naj -

star szej bry tyj skiej uczel ni, kie dy ko bie ta ob ję ła tak waż ną 
funk cję. Prof. Ri chard son, Ir land ka, któ ra jest pro fe sor ką po li to lo gii i obec -
nie ja ko 272. rek tor (Vi ce Chan cel lor) za sia da we wła dzach Uni wer sy te tu 
Oks fordz kie go, sko men to wa ła ten fakt w na stę pu ją cy spo sób: Cze kam 
na dzień, w któ rym ko bie ta rek tor ka Oks for du nie bę dzie bu dzi ła sen sa cji. Wie -
rzę, że mój wy bór za in spi ru je śro do wi sko aka de mic kie do zmian.    

We dług da nych z mar ca 2020 opu bli ko wa nych przez THE World Uni -
ver si ty Ran kings tyl ko 39 z 200 naj lep szych uczel ni na świe cie jest obec -
nie kie ro wa nych przez ko bie ty (naj wię cej w USA). W po rów na niu 
z 2015 ro kiem wi dać jed nak po stęp – pięć lat te mu ta kich uczel ni by ło 
w pierw szej dwu set ce tyl ko 7!  

OKSFORD  
dał nam przykład

POCZET REKTORÓW 2020-2024

fo
t. 

PA
P
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W pol skich uczel niach 1 wrze śnia po ja wią się no wi rek to rzy wy bra ni  
na ka den cję 2020-2024. Kim są ja ko gru pa? Ja kie ma ją do świad cze nia?  
Czym od róż nia ją się od po przed ni ków? 

je na póź niej. Wszyst kie ko lej ne 
wy bo ry – z wy jąt kiem Uni wer sy -
te tu Wro cław skie go, któ ry prze -
pro wa dził je na miej skim sta dio nie 
– od by ły się w try bie on li ne, za -
zwy czaj z kil ku mie sięcz nym opóź -
nie niem w sto sun ku do pier wot -
ne go har mo no gra mu 

W GRONOSTAJACH

Ma ra ton wy bor czy roz po czę ła 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 wy bo -
rem prof. dr hab. Paw ła Cięsz -
czy ka, jed ne go z naj młod szych 
rek to rów w ka den cji 2020-2024. 
Ośmio mie sięcz ną kam pa nię za -

koń czył 5 sierp nia wy bór dr Prze -
my sła wa Wa chow skie go rek to -
ra Aka de mii Sztuk Pięk nych im. 
Wła dy sła wa Strze miń skie go 
w Ło dzi. Spo łecz no ści aka de mic -
kie wy bra ły 124 rek to rów na ka -
den cję 2020-2024, w tym 90 
w uczel niach aka de mic kich i 34 
w uczel niach za wo do wych (z któ -
rych Pań stwo wa Me dycz na Wyż -
sza Szko ła Za wo do wa w Opo lu 
po łą czy ła się w mię dzy cza sie 
z Uni wer sy te tem Opol skim).  

 
Co raz młod si 

Sta ty stycz ny rek tor -elekt pu -
blicz nej uczel ni aka de mic kiej 
ma 56,5 ro ku, bę dzie peł nił swo ją 
funk cję po raz pierw szy (do ty czy 
to 62 rek to rów na 90 ogó łem) 
i jest męż czy zną (w 6 przy pad -
kach na 7). W po rów na niu do wy -
bo rów sprzed czte rech lat śred -
nia wie ku rek to rów ob ni ży ła się 
o 2,5 ro ku, a licz ba ko biet -rek to -
rek zwięk szy ła się 2,6 ra zy (jest 
ich obec nie 13, a by ło 5).  

Czę ścio wo przy czy ni ła się 
do te go usta wo wa „gi lo ty na 67”, 
okre śla ją ca mak sy mal ny wiek kan -
dy da ta ubie ga ją ce go się o sta no -

uniwersytety

ekonomiczne

techniczne

rolnicze

pedagogiczne

medyczne

artystyczne

w-f

PORTRET 
ZBIOROWY

REKTORZY 2020-2024

REKTOR jest klu czo wą po sta cią 
w pol skim szkol nic twie wyż szym. 
Na do bre i na złe. Si ła wpły wu Ich 
Ma gni fi cen cji na pol ską rze czy wi -
stość, nie tyl ko aka de mic ką, jest 
wiel ka – i po ten cjal na, i re al na. 
Dla te go w lu tym br. Per spek ty wy 
uru cho mi ły ser wis in ter ne to wy 
Wy bo ry rek to rów 2020, dzię ki 
któ re mu wszy scy za in te re so wa ni 
mo gli ob ser wo wać na bie żą co 
zmia ny ka dro we w pol skich uni -
wer sy te tach, po li tech ni kach i aka -
de miach. Ser wis ten jest ko pal nią 
wie dzy o rek to rach i zmia nach 
władz w pol skich uczel niach 
od 2002 ro ku. W opar ciu o te da -
ne na kre śli li śmy pol skich rek to -
rów por tret zbio ro wy.  

 
Jak wy bie ra no 

Wy bo ry rek to rów AD 2020 
zdo mi no wa ła pan de mia. Do mo -
men tu wpro wa dze nia w po ło wie 
mar ca sta nu za gro że nia epi de mio -
lo gicz ne go i za ka zu zgro ma dzeń 
pro ce du ry wy bor cze zre ali zo wa -
no w 11 uczel niach. In ni prze ło ży li 
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wi sko rek to ra, czę ścio wo upływ 
dwóch ka den cji wie lu rek to rów, 
za pew ne tak że dość wy raź na ten -
den cja zmia ny po ko le nio wej 
na tym sta no wi sku. Wśród wy bra -
nych do mi nu ją rocz ni ki: 1955; 
1958; 1962; 196 i 1971.  

Po wyż sza cha rak te ry sty ka nie 
obej mu je rek to rów uczel ni wy -
zna nio wych i „mun du ro wych”, 
któ rzy są po wo ły wa ni w try bie in -
nym niż wy bo ry, oraz rek to rów 
pu blicz nych uczel ni za wo do wych 
(z któ rych dwie uzy ska ły nie daw -
no upraw nie nia dok tor skie).  

„Od mło dze nie” jesz cze wy raź -
niej wi dać w śred niej wie ku rek -
to rów po szcze gól nych grup 
uczel ni. Naj młod si, a za ra zem co -
raz młod si, są rek to rzy -elek ci aka -
de mii wy cho wa nia fi zycz ne go, 
śred nia ich wie ku wy no si 50,3 lat, 
pod czas gdy w mi ja ją cej ka den cji 
wy no si ła 53 la ta, a w ka den -
cji 2012-2016 – 53,3. W uni wer -
sy te tach me dycz nych śred nia wie -
ku rek to rów -elek tów obec nie 
wy no si 51,5, a w po przed nich 
dwóch ka den cjach ko lej no: 55,5 
i 57,5; w uczel niach ar ty stycz nych 
– obec nie 51,5, wo bec 57,6 w mi -

w tym 11 po raz pierw szy (w pu -
blicz nych uczel niach za wo do wych 
wy bra no 8 ko biet, w tym 5 
na pierw szą ka den cję). 

Ko bie ty ob ję ły to sta no wi sko 
po raz pierw szy w hi sto rii kil ku 
uczel ni: prof. dr hab. Da nu ta Za -
wadz ka w Po li tech ni ce Ko sza liń -
skiej, prof. dr hab. Bo gu mi ła Ka -
niew ska w Uni wer sy te cie im. 
Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, 
prof. Elż bie ta Żą dziń ska w Uni -
wer sy te cie Łódz kim, a prof. Mar -
ta Ko sior -Ka zbe ruk na Po li tech -
ni ce Bia ło stoc kiej (jej ry wal ką by ła 
też ko bie ta, prof. Jo an na Ej dys, 
ta ki po je dy nek zda rzył się pierw -
szy raz w hi sto rii PB).  

Ro dzyn ka mi w sil nie mę skim 
gro nie rek tor skim są też: dr hab. 
Mi le nia Fie dler ze Szko ły Fil mo -
wej w Ło dzi; dr hab. Mi ro sła wa 
Jar mo ło wicz z Aka de mii Sztu ki 
w Szcze ci nie; prof. Ce li na M. Ol -
szak z Uni wer sy te tu Eko no micz -
ne go w Ka to wi cach; prof. Han -
na Ko strzew ska z Aka de mii 
Mu zycz nej w Po zna niu; prof. Bar -
ba ra Mar cin kow ska z APS 
w War sza wie; prof. dr hab. Elż -
bie ta Wtor kow ska z Aka de mii 
Mu zycz nej w Byd gosz czy i prof. 
Elż bie ta Alek san dro wicz z Aka -
de mii Mu zycz nej w Ło dzi. 

Na dru ga ka den cję zo sta ły na to -
miast wy bra ne po now nie: prof. 
Do ro ta Seg da z Aka de mii Sztuk 
Te atral nych w Kra ko wie; prof. 
An na Wy pych -Gaw roń ska 
z Aka de mii Ja na Dłu go sza w Czę -
sto cho wie i prof. Elż bie ta Sko -
rup ska -Ra czyń ska z Aka de mii 
im. Ja ku ba z Pa ra dy ża w Go rzo -
wie Wiel ko pol skim. 

 
Po raz pierw szy 

W uczel niach aka de mic kich 
po raz pierw szy to gi z gro no sta ja -
mi za ło ży 60 rek to rów, w tym: 

ja ją cej ka den cji; w uczel niach pe -
da go gicz nych – 52 wo bec 56 i 57 
w ostat nich dwóch ka den cjach; 
w rol ni czych – 55, a wcze śniej 
śred nia wy no si ła 66 i 63,4; 
w uczel niach tech nicz nych – 55,6, 
a by ło 63 i 65; w uni wer sy te tach 
– 58,6 lat (wcze śniej – 60 i 60,5), 
w uczel niach eko no micz nych 
– 58,4 (wcze śniej 59 i 61,5).  

 
Ko bie ty na plus 

Do od mło dze nia kor pu su rek -
tor skie go przy czy ni ły się tak że 
ko bie ty. W po przed nich dwóch 
ka den cjach by ło ich za le d wie 
po pięć. Obec nie 13 ko biet po -
pro wa dzi uczel nie aka de mic kie, 
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Sta ty stycz ny rek tor -elekt pu blicz nej uczel ni 
aka de mic kiej ma 56,5 ro ku, bę dzie peł nił  
swo ją funk cję po raz pierw szy (do ty czy to  
62 rek to rów na 90 ogó łem) i jest męż czy zną  
(w 6 przy pad kach na 7). W po rów na niu 
do wy bo rów sprzed czte rech lat śred nia  
wie ku rek to rów ob ni ży ła się o 2,5 ro ku,  
a licz ba ko biet -rek to rek zwięk szy ła się prawie 
trzy ra zy (jest ich obec nie 14, a by ło 5). 

{
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w 20 uni wer sy te tach – 13 rek to -
rów; w 21 uczel niach tech nicz -
nych – 15; w 19 uczel niach ar ty -
stycz nych – 13; w 9 me dycz nych 
– 3; w 4 pe da go gicz nych – 2; w 6 
eko no micz nych – 4; w 6 rol ni -
czych – 6; w 6 spor to wych – 4.  

36 rek to rów -elek tów by ło je dy -
ny mi kan dy da ta mi na to sta no wi -
sko, w du żej czę ści są wśród nich 
oso by ubie ga ją ce się o dru gą ka -
den cję. Jed nak w wie lu uczel niach, 
zwłasz cza do ko nu ją cych wy bo rów 
w ter mi nach ma jo wych i czerw co -
wych, o urząd rek to ra ubie ga ło 
się 3, a na wet 6 kan dy da tów. W 4 
uczel niach (Szko ła Fil mo wa w Ło -
dzi, AM w Ło dzi, ASP w Kra ko wie, 
UJK w Kiel cach) gło so wa nie od by -
ło się w II tu rach, a na wet wię cej, 
po nie waż dwie tu ry wy bo rów 
w Aka de mii Mu zycz nej w Ło dzi nie 
przy nio sły roz strzy gnię cia, co wy -
ma ga ło pod ję cia de cy zji o dal szym 
po stę po wa niu przez se nat uczel ni.  

 
Spek trum dys cy plin 

Przez naj bliż sze czte ry la ta Uni -
wer sy te tem War szaw skim bę dzie 
kie ro wał eko no mi sta, Uni wer sy -
te tem Ja giel loń skim – te atro log 
i li te ra tu ro znaw ca. Wśród spe cjal -
no ści na uko wych no wych rek to -
rów uni wer sy te tów są hi sto ry cy 
(Uni wer sy tet Wro cław ski, Uni -
wer sy tet Zie lo no gór ski, Uni wer -
sy tet Opol ski), li te ra tu ro znaw cy 
(Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie -
wi cza w Po zna niu, Uni wer sy tet 
Ślą ski), są też: geo graf, eko no mi -
sta, bio tech no log, he ral dyk, teo -
log, bio log, chi rurg, ar che olog.  

Naj więk sze pol skie uczel nie 
tech nicz ne bę dą pro wa dzi li: elek -
tro nik (Po li tech ni ka War szaw ska), 
fi zyk (Po li tech ni ka Wro cław ska) 
i spe cja li sta in ży nie rii ma te ria ło wej 
(Aka de mia Gór ni czo -Hut ni cza). 
Rek to rzy uczel ni tech nicz nych 
rów nież ma ją zróż ni co wa ne spe -

lat) w AWF w War sza wie. Naj -
młod szym pol skim rek to rem 
AD 2020 jest dr inż. Ma te usz 
Kacz mar ski (36 lat) za rzą dza ją cy 
Uczel nią Pań stwo wą im. Ja -
na Grod ka w Sa no ku. 

Rek to ra mi se nio ra mi są: prof. dr 
hab. Ja cek Po piel (66 lat), rek tor 
UJ, prof. dr hab. inż. Je rzy Lis 
(66), rek tor AGH w Kra ko wie, 
prof. dr hab. Sta ni sław Głu szek 
(66), rek tor Uni wer sy te tu im. Ja -
na Ko cha now skie go w Kiel cach; 
prof. dr hab. An drzej Biał kie -
wicz, rek tor Po li tech ni ki Kra kow -
skiej; prof. dr hab. An drzej So -
ka la (65), rek tor UMK 
W To ru niu, prof. dr hab. inż. Nor -
bert Sczy giol (65), rek tor Po li -
tech ni ki Czę sto chow skiej; prof. dr 
hab. Wła dy sław Szy mań ski 
(65), rek tor Aka de mii Mu zycz nej 
w Ka to wi cach.  

 
Po wro ty...  

W rek tor skim gro nie na ka den -
cję 2020-2024 zna leź li się rek to -
rzy, któ rzy po la tach po wró ci li 
na to sta no wi sko, m.in. prof. dr 
hab. Kry stian Kiełb, rek tor Aka -
de mii Mu zycz nej we Wro cła wiu, 
któ ry peł nił funk cję rek to ra uczel -
ni w la tach 2008-2016; prof. dr 
hab. Wal de mar Tar czyń ski, rek -
tor Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go 
w la tach 2005-2012.  

 
... i od wro ty 

W gro nie rek to rów, któ rym nie 
udał się wy bór na dru gą ka den cję, 
zna leź li się: prof. To masz To po -
liń ski (Uni wer sy tet Tech no lo gicz -
no -Przy rod ni czy w Byd gosz czy), 
prof. Mi ro sław Wiel goś (War -
szaw ski Uni wer sy tet Me dycz ny), 
prof. Da riusz Dy czew ski (Aka -
de mia Sztu ki w Szcze ci nie), prof. 
Ka zi mierz Ka rol czak (Uni wer -
sy tet Pe da go gicz ny w Kra ko wie).  

 
* * * 

Gra tu lu je my Ma gni fi cen cjom 
zwy cię stwa w wy bo rach i ży czy -
my suk ce sów w kie ro wa niu 
uczel nia mi! Nie bę dzie to ła twa 
ka den cja, dla te go tym moc niej 
trzy ma my kciu ki! 

PERSPEKTYWY 
per spek ty wy.pl/rek to rzy 

cjal no ści – bu do wy ma szyn, na uk 
rol ni czych; eko fi zjo lo gii i eko lo gii, 
eko no mii, kon struk cje bu dow la ne 
i in ży nier skie.  

 
W uczel niach ba daw czych 

Zmia na rek to rów od by ła się 
w sied miu uczel niach ba daw czych 
z gru py Top -10: prof. dr hab. Aloj -
zy No wak po kie ru je Uni wer sy te -
tem War szaw skim, prof. dr hab. 
An drzej So ka la – Uni wer sy te -
tem Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru -
niu, prof. dr hab. Bo gu mi ła Ka -
niew ska – Uni wer sy te tem im. 
Ada ma Mic kie wi cza, prof. dr hab. 
Je rzy Lis – Aka de mią Gór ni czo -
-Hut ni czą w Kra ko wie, prof. dr 
hab. Krzysz tof Za rem ba – Po li -
tech ni ką War szaw ską, prof. dr 
hab. Prze my sław Wi szew ski 
Uni wer sy te tem Wro cław skim, 
prof. dr hab. Ja cek Po piel – Uni -
wer sy te tem Ja giel loń skim.  

Na dru gą ka den cję po zo sta li 
rek to rzy: prof. dr hab. inż. 
Krzysz tof Wil de w Po li tech ni ce 
Gdań skiej, prof. dr hab. Mar cin 
Gru cha ła w Gdań skim Uni wer -
sy te cie Me dycz nym, prof. dr hab. 
inż. Ar ka diusz Mę żyk w Po li -
tech ni ce Ślą skiej.  

 
Naj młod si i se nio rzy 

W gro nie rek to rów -elek tów 
w uczel niach aka de mic kich do naj -
młod szych na le żą: dr hab. Grze -
gorz Hań de rek (43 la ta), któ ry 
po pro wa dzi Aka de mię Mu zycz ną 
w Ka to wi cach, prof. dr hab. inż. 
Ma rek Adam ski (43 la ta) z UTP 
w Byd gosz czy, prof. dr hab. Pa weł 
Cięsz czyk (44 la ta) z gdań skie go 
AWFIS, prof. Da nu ta Za wadz ka 
(46 lat), rek tor ka Po li tech ni ki Ko -
sza liń skiej, prof. dr hab. Prze my -
sław Wi szew ski (46 lat), rek tor 
Uni wer sy te tu Wro cław skie go, 
prof. Bła żej Osto ja Lni ski (46 
lat), rek tor ASP w War sza wie, 
prof. dr hab. Bar tosz Mo lik (47 
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W GRONOSTAJACH
PORTRET ZBIOROWY

UNI WER SY TE TY 
str. 28-41 

• prof. Ja cek Po piel  
   Uni wer sy tet Ja giel loń ski 

• prof. Aloj zy No wak 
   Uni wer sy tet War szaw ski 

• prof. Bo gu mi ła Ka niew ska  
   Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza 

w Po zna niu 

• prof. Prze my sław Wi szew ski 
   Uni wer sy tet Wro cław ski 

• prof. Woj ciech Strzy żew ski  
  Uni wer sy tet Zie lo no gór ski 

• prof. Elż bie ta Żą dziń ska 
   Uni wer sy tet Łódz ki 

• prof. Wal de mar Tar czyń ski  
   Uni wer sy tet Szcze ciń ski 

• prof. Ra do sław Do bro wol ski  
  Uni wer sy tet Ma rii Cu rie -Skło dow skiej 

w Lu bli nie 

• prof. Je rzy Przy bo row ski  
  Uni wer sy tet War miń ski -Ma zur ski  

w Olsz ty nie 

• prof. Ro bert Ci bo row ski  
  Uni wer sy tet w Bia łym sto ku 

• prof. Ry szard Ko zio łek 
   Uni wer sy tet Ślą ski 

• prof. Je rzy Gwiz da ła 
  Uni wer sy tet Gdań ski 

• prof. Ja cek Woź ny 
   Uni wer sy tet Ka zi mie rza Wiel kie go 

w Byd gosz czy 

• prof. Sta ni sław Głu szek  
  Uni wer sy tet Ja na Ko cha now skie go 

w Kiel cach 

• prof. Ma rek Ma snyk 
   Uni wer sy tet Opol ski 

• prof. Syl we ster Czo pek 
  Uni wer sy tet Rze szow ski 

• prof. An drzej So ka la 
   Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu 

• ks. prof. Ro bert Ty ra ła  
  Uni wer sy tet Pa pie ski Ja na Paw ła II 

w Kra ko wie 

• ks. prof. Ry szard Cze kal ski 
   Uni wer sy tet Kar dy na ła Ste fa na Wy -

szyń skie go w War sza wie 

• ks. prof. Mi ro sław Ka li now ski 
   Ka to lic ki Uni wer sy tet Lu bel ski Ja na Paw ła II 
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POCZET REKTORÓW 2020-2024
TECH NICZ NE 

str. 42-57 
• prof. Arkadiusz Mężyk 

 Politechnika Śląska 

• prof. Marta Kosior-Kazberuk 
   Politechnika Białostocka 

• prof. Teofil Jesionowski 
 Politechnika Poznańska 

• prof. Krzysztof Jóźwik  
   Politechnika Łódzka 

• prof. Piotr Koszelnik 
  Politechnika Rzeszowska 

• prof. Krzysztof Wilde 
  Politechnika Gdańska 

• prof. Zbigniew Pater 
 Politechnika Lubelska 

• prof. Krzysztof Zaremba  
  Politechnika Warszawska 

• prof. Wojciech Ślączka 
  Akademia Morska w Szczecinie 

• prof. Danuta Zawadzka  
   Politechnika Koszalińska 

• prof. Jerzy Lis 
  Akademia Górniczo-Hutnicza  
im. St. Staszica w Krakowie 

• prof. Arkadiusz Wójs 
  Politechnika Wrocławska 

• prof. Norbert Sczygiol 
  Politechnika Częstochowska 

• prof. Sławomir Bukowski 
  Uniwersytet Technologiczno-
Humanistyczny im. K. Pułaskiego  
w Radomiu 

• prof. Jacek Wróbel 
  Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny 

• prof. Andrzej Białkiewicz 
Politechnika Krakowska 

• prof. Zbigniew Koruba 
  Politechnika Świętokrzyska 

• prof. Marek Adamski 
  Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich  
w Bydgoszczy 

• prof. Adam Weintrit 
  Uniwersytet Morski w Gdyni 

• prof. Jacek Nowakowski 
  Akademia Techniczno-Humanistyczna 
w Bielsku-Białej 

• prof. Marcin Lorenc 
 Politechnika Opolska 
 
 

ROL NI CZE 
str. 58-61 

• prof. Michał Zasada 
  Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie 

• prof. Krzysztof Kowalczyk 
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

• prof. Jarosław Bosy 
  Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu 

• prof. Sylwester Tabor 
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

• prof. Mirosław Minkina 
  Uniwersytet Przyrodniczo- 
-Humanistyczny w Siedlcach 

• prof. Krzysztof Szoszkiewicz 
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 
 
 

EKO NO MICZ NE 
str. 62-65 

• prof. Ma ciej Żu kow ski 
 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

• prof. An drzej Ka le ta 
  Uniwersytet Ekonomiczny  
we Wrocławiu 

• prof. Ce li na Ol szak 
  Uniwersytet Ekonomiczny  
w Katowicach 

• prof. Piotr Wa cho wiak 
  Szkoła Główna Handlowa  
w Warszawie 

• prof. Sta ni sław Ma zur 
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
 
  
 PE DA GO GICZ NE 

str. 66-67 

• prof. Piotr Borek 
   Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN  

w Krakowie 
• prof. Barbara Marcinkowska 
  Akademia Pedagogiki Specjalnej  
im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie 

• prof. Zbigniew Osadowski 
  Akademia Pomorska 

• prof. Anna Wypych-Gawrońska 
  Uniwersytet Humanistyczno-
Przyrodniczy im. J. Długosza  
w Częstochowie 

 
 

  

 
AR TY STYCZ NE 

str. 78-87 

• prof. Elż bie ta Wtor kow ska 
  Aka de mia Mu zycz na  
im. F. No wo wiej skie go w Byd gosz czy 

• prof. Ry szard Min kie wicz 
  Aka de mia Mu zycz na im. Sta ni sła wa 
Mo niusz ki w Gdań sku 

• prof. Wła dy sław Szy mań ski 
  Aka de mia Mu zycz na  
im. K. Szy ma now skie go w Ka to wi cach 

• prof. Woj ciech Wi dłak 
  Aka de mia Mu zycz na w Kra ko wie 

• prof. Elż bie ta Alek san dro wicz 
  Aka de mia Mu zycz na  
im. G. i K. Ba ce wi czów w Ło dzi 

• prof. Han na Ko strzew ska 
  Aka de mia Mu zycz na  
im. I. J. Pa de rew skie go w Po zna niu 

• prof. Kry stian Kiełb 
  Aka de mia Mu zycz na im. K. Li piń skie go 
we Wro cła wiu 

• prof. Klau diusz Ba ran 
  Uni wer sy tet Mu zycz ny  
Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie 

• prof. Krzysz tof Po lkow ski 
  Aka de mia Sztuk Pięk nych w Gdań sku 

• prof. Grze gorz Hań de rek 
  Aka de mia Sztuk Pięk nych w Ka to wi cach 

• prof. An drzej Bed nar czyk 
  Aka de mia Sztuk Pięk nych  
im. J. Ma tej ki w Kra ko wie 

• dr Prze my sław Wa chow ski 
  Aka de mia Sztuk Pięk nych  
im. W. Strze miń skie go w Ło dzi 

• dr hab. Mi ro sła wa Jar mo ło wicz 
  Aka de mia Sztu ki w Szcze ci nie 

• prof. Bła żej Osto ja Lni ski 
  Aka de mia Sztuk Pięk nych w War sza wie 

• prof. Woj ciech Pu kocz 
  Aka de mia Sztuk Pięk nych  
im. E. Gep per ta we Wro cła wiu 

• prof. Woj ciech Ho ra 
  Uni wer sy tet Ar ty stycz ny w Po zna niu 

• prof. Do ro ta Seg da 
  Aka de mia Sztuk Te atral nych w Kra ko wie 

• prof. Woj ciech Ma laj kat 
  Aka de mia Te atral na  
im. A. Ze lwe ro wi cza w War sza wie 

• dr hab. Mi le nia Fie dler 
  Szko ła Fil mo wa w Ło dzi 

 
ME DYCZ NE  

str. 68-73 
• prof. Marcin Gruchała 
  Gdański Uniwersytet Medyczny 

• prof. Bogusław Machaliński 
  Pomorski Uniwersytet Medyczny 

• prof. Zbigniew Gaciong 
Warszawski Uniwersytet Medyczny  

• prof. Piotr Ponikowski 
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu 

• prof. Wojciech Załuska 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

• prof. Radzisław Kordek 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

• prof. Andrzej Tykarski 
  Uniwersytet Medyczny  
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 

• prof. Adam Krętowski 
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

• Prof. Tomasz Szczepański 
  ŚUM 
  
  
 
 

AKA DE MIE  
WY CHO WA NIA  
FI ZYCZ NE GO 

str. 74-77 

• prof. Bar tosz Mo lik 
  AWF War sza wa 

• prof. Grze gorz Ju ras 
  AWF Ka to wi ce 

• prof. Pa weł Cięsz czyk 
  AWFiS Gdańsk 

• prof. An drzej Ro ki ta 
  AWF Wro cław 

• prof. An drzej Kli mek 
  AWF Kra ków 

• prof. Da riusz Wie liń ski 
  AWF Po znań 
 
  
 



Do tych cza so wa pro rek tor ds. 
stu denc kich uczel ni jest pierw szą 
ko bie tą, któ ra sta ra ła się o funk cję 
rek to ra UAM, po dob nie jak by ła 
pierw szą ko bie tą na uczel ni, któ ra 
w 2012 ro ku ob ję ła funk cję dzie -




nie dzie ka nem Wy dzia łu Po lo ni sty -
ki. Od 2012 jest pro rek to rem ds. 
po li ty ki ka dro wej i fi nan so wej. Po -
nad to przez wie le lat był zwią za ny 
z Pań stwo wą Wyż szą Szko łą Te -
atral ną im. Lu dwi ka Sol skie go 
w Kra ko wie (obec nie Aka de mia 
Sztuk Te atral nych im. St. Wy spiań -
skie go), w któ rej peł nił funk cję 
dzie ka na Wy dzia łu Ak tor skie go, 
pro rek to ra i przez 2 ka den cje rek -
to ra. 

In te re su je się hi sto rią dra ma tu 
i te atru pol skie go XIX-XXI wie ku, 
dzie ja mi szkol nic twa te atral ne go 
i edy cją na uko wą tek stów li te rac -
kich. Au tor po nad 200 prac 
– m.in. 20 ksią żek, w tym 6 in dy wi -
du al nych, ar ty ku łów i re cen zji, 
a tak że kil ku sce na riu szy te atral -
nych.  

Je go tek sty by ły tłu ma czo ne na ję -
zyk an giel ski, fran cu ski, wło ski 
i hisz pań ski. Twór ca i dy rek tor ar -
ty stycz ny Fe sti wa lu „Dra ma ty Na -
ro dów”, któ re go 1. edy cja od by ła 
się w 2005 ro ku. 

Wy pro mo wał po nad 100 ma gi -
strów i 9 dok to rów fi lo lo gii pol skiej 
oraz sztu ki. 

12 ma ja, w dniu świę ta Uni wer -
sy te tu Ja giel loń skie go, czy li w 656. 
rocz ni cę je go za ło że nia zo stał wy -
bra ny 306. rek to rem uczel ni.  
Do tych czas był pro rek to rem ds. 
po li ty ki ka dro wej i fi nan so wej UJ.  

– W mo jej wi zji Uni wer sy te tu ma 
to być uczel nia otwar ta na dys ku sję 
na te mat naj trud niej szych pro ble -
mów współ cze sne go świa ta, pro wa -
dzą ca dia log ze spo łe czeń stwem, dia -
log, w ra mach któ re go ar gu men ty 
opar te na wie dzy, ba da niach na uko -
wych, mą dro ści wy ni ka ją cej ze zna -
jo mo ści hi sto rii po win ny być prze ka -
zy wa ne przez lu dzi Uni wer sy te tu 
– pi sał we wstę pie do pro gra mu 
wy bor cze go.  

Prof. Ja cek Po piel jest pro fe so rem 
na uk hu ma ni stycz nych w za kre sie 
li te ra tu ro znaw stwa i te atro lo gii. 
W Uni wer sy te cie Ja giel loń skim 
pra cu je od 1977 ro ku. Był dy rek to -
rem In sty tu tu Po lo ni sty ki, a na stęp -
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PROF. DR HAB.  

JACEK POPIEL 

UCZELNIA OTWARTA  
NA DYSKUSJE

Uniwersytet Jagielloński

PROF. DR HAB.  

BOGUMIŁA KANIEWSKA

PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ TERAZ

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ka na Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej 
i Kla sycz nej. 

– To, że mo gę być pierw szą ko bie -
tą rek to rem UAM, nie jest dla mnie 
bez zna cze nia. Je stem też pierw szą 
ko bie tą w hi sto rii UAM, któ ra ubie -

NOWY

NOWA



trop nie – zwra ca ła się do aka de -
mic kiej spo łecz no ści prof. Ka niew -
ska w swo im pro gra mie pt.: „Uni -
wer sy tet bli żej”. 

– Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie -
wi cza w Po zna niu ma po nad sto lat 
– to po wód do du my, ale i zo bo wią -
za nie. Zo bo wią za nie, któ re ozna cza 
sza cu nek dla uni wer sy tec kich tra dy -
cji i po trze bę ich mą drej, no wo cze -
snej kon ty nu acji. Za ło że niem mo je -
go pro gra mu jest za tem roz wój, 
po le ga ją cy na dą że niu do do sko na ło -
ści, za rów no w na uce, jak i dy dak ty -
ce. Pre zen tu jąc pro gram, chcia ła bym 
zde cy do wa nie pod kre ślić, że pod sta -
wą mo je go my śle nia jest tra dy cyj na, 
Hum bold tow ska wi zja Uni wer sy te tu, 
opar te go na rów no wa dze ba dań  
i dy dak ty ki. To tak że wi zja wspól no -

to wa: Uni wer sy tet two rzą lu dzie po -
szu ku ją cy dróg do praw dy, do bra 
i mą dro ści, chęt ni do dzie le nia się 
swo ją wie dzą i od kry cia mi po to, by 
kształ to wać świat lep szy i pięk niej -
szy. To nie jest ani fa bry ka wie dzy, ani 
na sta wio na na szyb ki zysk kor po ra -
cja. Za da niem władz rek tor skich, 
a Rek to ra w szcze gól no ści, jest two -
rze nie tej wspól no cie wa run ków spo -
koj ne go, bez piecz ne go i efek tyw ne go 
funk cjo no wa nia – pi sa ła w pro gra -
mie.  

Prof. Bo gu mi ła Ka niew ska (ur. 
w 1964 r.) w 1988 ro ku ukoń czy ła 
li te ra tu ro znaw stwo na Uni wer sy -
te cie im. Ada ma Mic kie wi cza w Po -
zna niu. W 1995 ro ku uzy ska ła  
sto pień dok to ra na uk hu ma ni stycz -
nych na pod sta wie pra cy „Nar ra cja 

pierw szo oso bo wa w pol skiej pro -
zie współ cze snej”, a w 2001 ro ku 
ha bi li to wa ła się na UAM roz pra wą 
„Śla da mi Tri stra ma Shan dy”. 
W 2015 ro ku otrzy ma ła ty tuł pro -
fe so ra na uk hu ma ni stycz nych.  
W la tach 2005-2012 by ła za stęp cą 
dy rek to ra In sty tu tu Fi lo lo gii Pol -
skiej. W 2012 ro ku ja ko pierw sza 
ko bie ta ob ję ła funk cję dzie kan Wy -
dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej, 
a od 2016 ro ku – pro rek to rem  
ds. stu denc kich UAM. Kie ru je Za -
kła dem Se mio ty ki Li te ra tu ry. 
Spe cja li zu je się w hi sto rii li te ra tu ry, 
li te ra tu rze współ cze snej i teo rii li -
te ra tu ry. Od sierp nia br. jest prze -
wod ni czą cą Kon fe ren cji Rek to rów 
Uni wer sy te tów Pol skich. 



eko no mii na Uni ver si ty of Il li no is 
at Urba na – Cham pa ign. Jest ab -
sol wen tem stu diów z ban ko wo ści, 
fi nan sów i ryn ków ka pi ta ło wych 
na Uni wer sy te cie w Exe ter. 
W An twer pii na Free Uni ver si ty 
of Ber lin od był stu dia w za kre sie 
In ter na tio nal Eco no mics at 
RUCA. Jest zwią za ny z UW 
od 1984 ro ku. Kie ro wał Za kła -
dem Mię dzy na ro do wych Sto sun -
ków Go spo dar czych oraz Ka te drą 
Go spo dar ki Na ro do wej na Wy -
dzia le Za rzą dza nia. Był dy rek to -
rem Cen trum Eu ro pej skie go. 
W la tach 1999-2006 peł nił funk cję 
pro dzie ka na Wy dzia łu Za rzą dza -
nia, a na stęp nie od 2006 do 2012 
funk cję dzie ka na wy dzia łu. W la -
tach 2012–2016 był pro rek to rem 
UW ds. ba dań na uko wych 
i współ pra cy. W 2016 ro ku zo stał 
po now nie wy bra ny dzie ka nem 
Wy dzia łu Za rzą dza nia. 

Spe cja li zu je się m.in. w za kre sie 
mię dzy na ro do wych sto sun ków 
go spo dar czych, ban ko wo ści, za -
rzą dza nia ry zy kiem na ryn kach fi -
nan so wych oraz na ryn ku ka pi ta ło -
wym. W trak cie ka rie ry wy kła dał 
na uczel niach we Fran cji, Wiel kiej 
Bry ta nii, Sta nach Zjed no czo nych, 
Ro sji, Chi nach, Ko rei i RPA. Peł nił 
i na dal peł ni wie le funk cji do rad -
czych. Jest prezesem Zarządu 
Głównego AZS..

Dotychczasowy dziekan 
Wydziału Zarządzania UW jest 45. 
rektorem w historii uczelni. – Mój 
rogram – „Uniwersytet 2.1 
– Uniwersytet Warszawski wobec 

wyzwań XXI wieku” koncentruje się 
wokół realizacji następujących celów 
strategicznych: intensyfikacja 
i podniesienie jakości badań 
na Uniwersytecie Warszawskim; 

poprawa pozycji międzynarodowej 
UW – badawczej i dydaktycznej; 
wdro że nie współ pra cy UW z oto cze -

niem go spo dar czym; zwięk sze nie 
i dy wer sy fi ka cja przy cho dów UW; 
po pra wa efek tyw no ści wy ko rzy sta nia 
przy cho dów i ak ty wów rze czo wych 
oraz wzrost za rob ków pra cow ni ków; 
wspie ra nie roz wo ju pra cow ni ków, 
dok to ran tów i stu den tów UW, zrów -
no wa żo ny roz wój UW przy in ten sy -
fi ka cji wy ko rzy sta nia Pla nu Wie lo let -
nie go Roz wo ju; po pra wa sy tu acji 
ab sol wen tów Uni wer sy te tu War -
szaw skie go na ryn ku pra cy – in for -
mo wał w swo im pro gra mie wy -
bor czym prof. No wak. Pod kre ślał 
tak że, że w swo ich dzia ła niach 
na rzecz bu do wa nia lep sze go i bar -
dziej no wo cze sne go Uni wer sy te tu 
opie rał się i na dal bę dzie się opie -
rał na dwóch fi la rach: na uko wo -
-dy dak tycz nym oraz or ga ni za cyj -
nym. 

Prof. Aloj zy N. No wak ukoń czył 
stu dia ma gi ster skie w SGPiS 
(obec nie SGH w War sza wie), 
a tak że stu dia w USA w za kre sie 
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PROF. DR HAB.  

ALOJZY NOWAK 
Uniwersytet Warszawski

UW WOBEC  
WYZWAŃ XXI WIEKU

ga o to sta no wi sko. Ro zu miem hi sto -
rycz ny cię żar te go wy da rze nia i jak 
waż ne to dla mo ich ko le ża nek ba da -
czek. Nie uwa żam na to miast, by był 
to ar gu ment me ry to rycz ny. Wy bór 
po wi nien być mię dzy pro gra ma mi 
– mó wi ła w trak cie de ba ty prof. 
Bo gu mi ła Ka niew ska.  

– Ce le nad cho dzą cej ka den cji – to 
sta bi li za cja, roz wój, wspól no ta. Są to 
wa run ki nie zbęd ne, by wy ko rzy stać 
wszyst kie szan se, ja kie się przed na -
mi po ja wi ły, sku tecz nie zre ali zo wać 
za mie rze nia, przy go to wać pla ny 
na ko lej ne la ta. Cha otycz ne re wo lu -
cje nie za pew nią nam sys te ma tycz -
ne go po stę pu, a my sta wia my 
przed so bą am bit ne, da le ko sięż ne 
ce le. Przy szłość za czy na się te raz, 
za pla nuj my ją już dziś, mą drze i roz -

NOWY



Nowy rektor Uniwersytetu 
Wrocławskiego był dotychczas 
dziekanem Wydziału Nauk 
Pedagogicznych i Historycznych 
oraz pełnomocnikiem rektora ds. 

wyborczej Przemysław Wiszewski. 
– Priorytetami są współpraca z Radą 
Uczelni, umowy z koncernami 
i kształcenie studentów. Powinniśmy 
myśleć o dokto ran tach in dy wi du al nie, 
bo ma ją róż ne ścież ki roz wo ju. Waż -
ne są pa ne le spo łecz ne, pro sta ad mi -
ni stra cja, pod kre ślił bym ro lę fun dra -
isin gu, ale pa mię taj my, że fi nan se są 
ce lem uczel ni. Są po to, że by ją roz -
wi jać.  

Od no sząc się do py tań pra cow ni -
ków na uko wych i ad mi ni stra cyj nych 
uni wer sy te tu, m. in., co bę dzie wy -
znacz ni kiem suk ce su przy szłe go 
rek to ra po kil ku la tach je go urzę do -
wa nia, prof. Prze my sław Wi szew ski 
uwa ża, że: – Pod sta wą by ła by tu 
prze mia na ca łej kul tu ry ba dań 
i współ ży cia na uczel ni, co obej mu je 
w za sa dzie wszyst ko. Ale naj więk szym 
suk ce sem by ła by wy so ka oce na wy -
sta wio na nam w kon tek ście te go, jak 
wy ko na my pro jekt IDUB. 

Prof. Prze my sław Wi szew ski (ur. 
w 1974 r.), hi sto ryk, spe cja li zu ją cy 
się w hi sto rii śre dnio wie cza, hi sto -
rii Ko ścio ła, hi sto rio gra fii, iko no gra -
fii oraz hi sto rii no wo żyt nej. Z Uni -
wer sy te tem Wro cław skim jest 

zwią za ny od 1993 r., gdy pod jął tu 
stu dia na kie run ku hi sto ria. Dok to -
rat obro nił w 2000 r. (mo no gra fia 
opac twa be ne dyk ty nek w Le gni -
cy, 1348-1810, na gro da pre mie ra 
RP), sto pień dok to ra ha bi li to wa ne -
go otrzy mał w 2009 r. (na pod sta -
wie opra co wa nia tra dy cji dy na -
stycz nej ro du Pia stów do 1138 r., 
na gro da MNiSW), ty tuł pro fe so ra 
w 2015 r. (w opar ciu o do ro bek 
z za kre su prze mian spo łecz nych 
póź ne go śre dnio wie cza i okre su 
no wo żyt ne go, w tym zwłasz cza 
ide olo gii wła dzy). 

W la tach 2008-2012 był wi ce dy -
rek to rem ds. na uki i współ pra cy 
z za gra ni cą In sty tu tu Hi sto rycz ne go 
UWr. W tym cza sie wdro żył mię dzy 

in ny mi no wy, pro ja ko ścio wy i trans -
pa rent ny sys tem fi nan so wa nia ba -
dań pra cow ni ków. W la tach 2012-
2016 był pro dzie ka nem ds. na uki 
i współ pra cy z za gra ni cą Wy dzia łu 
Na uk Hi sto rycz nych i Pe da go gicz -
nych, a od 2016 r. dzie ka nem 
WNHiP. Uczest nik licz nych ze spo -
łów rek tor skich, w tym od po wie -
dzial ne go za przy go to wa nie stra te -
gii Uni wer sy te tu w la tach 
2013-2020, czy prze pro wa dze nie 
ma po wa nia pro ce sów za rząd czych 
w 2015 r. Czło nek ko mi sji Se na tu 
UWr, prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz -
wo ju (2016-2017). Ini cja tor po wsta -
nia i kie row nik ze spo łu przy go to -
wu ją ce go apli ka cję Uni wer sy te tu 
Wro cław skie go w pro gra mie 
MNISW Ini cja ty wa Do sko na ło ści 
– Uczel nia Ba daw cza. 

W cen trum je go za in te re so wań 
na uko wych stoi funk cjo no wa nie 
spo łecz no ści po dzie lo nych, zróż ni -
co wa nych et nicz nie, wy zna nio wo 
i re li gij nie. Szcze gól nie wie le uwa gi 
po świę ca ba da niom po rów naw -
czym nad utrzy my wa niem współ -
pra cy w te go ty pu spo łecz no ści 
w kon tek ście wspól nych re aliów 
po li tycz nych. Jest też za pa lo nym re -
gio na li stą, mi ło śni kiem dzie jów Ślą -
ska, a tak że po pu la ry za to rem wie -
dzy hi sto rycz nej. 

Uczest ni czył w licz nych pro jek -
tach mię dzy na ro do wych, m.in. ja ko 
ko or dy na tor pol skie go ze spo łu pro -
gra mu Eu ro pe an Scien ce Fo un da -
tion. Kie ro wał pro jek ta mi ba daw -
czy mi Na ro do we go Pro gra mu 
Roz wo ju Hu ma ni sty ki. Czło nek mi -
ni ste rial nych ze spo łów i ciał do rad -
czych, w tym wie lo let ni czło nek ze -
spo łu ds. sty pen diów dla stu den tów 
i wy bit nych mło dych na ukow ców 
i ze spo łu ds. na gród MNiSW dla na -
uczy cie li aka de mic kich. Czło nek In -
ter na tio nal Cen tre for Ar chi val Re -
se arch (ICARUS) z sie dzi bą 
w Wied niu, wy bra ny do za rzą du 
sto wa rzy sze nia w la tach 2015-2017 
i 2017-2019. Czło nek ra dy Wy dzia -
łu Na uk Hu ma ni stycz nych i Pe da go -
gicz nych Uni wer sy te tu w Ostra wie. 
Czło nek ra dy na uko wej cza so pi sma 
RiMe. Ri vi sta dell’Isti tu to di Sto ria 
dell’Eu ro pa Me di ter ra nea. Au tor 
po nad 200 pu bli ka cji.

projektu Inicjatywa doskonałości 
– uczelnia badawcza. 

– Uniwersytet musi stać na trzech 
filarach: kapitał ludzki, administracja, 
finanse – powiedział podczas debaty 
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TRZY FILARY UNIWERSYTETU:  
KAPITAŁ LUDZKI,  

ADMINISTRACJA, FINANSE
PROF. DR HAB.  

PRZEMYSŁAW WISZEWSKI
Uniwersytet Wrocławski
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No wy rek tor uczel ni, do tych cza -
so wy pro rek tor ds. stu denc kich, 
za po wia dał swo im pro gra mie wy -
bor czym: – W naj bliż szych dwóch 
la tach ce lem stra te gicz nym jest 
utrzy ma nie peł nych praw aka de mic -
kich. W koń co wym okre sie przy go -
to wań do pa ra me try za cji, któ rą 
prze wi dzia no w 2022 ro ku, prio ry te -

z su le chow ską Pań stwo wą Wyż szą 
Szko łą Za wo do wą. W ra mach dzia -
łań przy go to wu ją cych uczel nię 
do otrzy my wa nia do ta cji z bu dże tu 
na ogól nych za sa dach pla nu ję za go -
spo da ro wać obiek ty po PWSZ, kie -
run ki pro wa dzo ne do tąd w fi lii włą -
czyć w struk tu ry ist nie ją cych 
wy dzia łów, na to miast w pa ła cu 
w Kal sku zor ga ni zo wać Uni wer sy -
tec kie Cen trum Kon fe ren cyj ne. 

Prof. dr hab. Woj ciech Strzy żew -
ski (ur. w 1960 r.) jest ro do wi tym 
zie lo no gó rza ni nem, Z wy kształ ce -
nia hi sto ryk, ab sol went hi sto rii zie -
lo no gór skiej Wyż szej Szko ły Pe da -
go gicz nej. Od po cząt ku, czy li 
od 1984 r., za wo do wo jest zwią za -
ny z In sty tu tem Hi sto rii Uni wer sy -
te tu Zie lo no gór skie go (wcze śniej 
Wyż szej Szko ły Pe da go gicz nej). 
W 1990 r. obro nił roz pra wę dok -
tor ską, a w 1999 r. od był ko lo -
kwium ha bi li ta cyj ne (w za kre sie hi -
sto rii no wo żyt nej) na Wy dzia le 

Hi sto rycz nym Uni wer sy te tu im. 
Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu. 
W 2010 r. otrzy mał ty tuł pro fe so -
ra na uk hu ma ni stycz nych i moż -
na po wie dzieć, że ko ło hi sto rii się 
za mknę ło: był bo wiem pierw szym 
ab sol wen tem zie lo no gór skiej 
Wyż szej Szko ły Pe da go gicz nej, 
któ ry uzy skał ty tuł pro fe sor ski.  

W trak cie wie lu lat pra cy za wo -
do wej peł nił sze reg funk cji, po czy -
na jąc od kie row ni ka Za kła du Hi -
sto rii XVI-XVIII Wie ku, za stęp cy 
dy rek to ra In sty tu tu Hi sto rii, na -
stęp nie dy rek to ra In sty tu tu Hi sto -
rii. W la tach 2005-2012 był dzie ka -
nem Wy dzia łu Hu ma ni stycz ne go 
Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go. 
Od ro ku 2012 peł ni funk cję pro -
rek to ra ds. stu denc kich. 

W pro wa dzo nych przez nie go 
ba da niach na uko wych istot ne 
miej sce od lat zaj mu ją za gad nie nia 
zwią za ne z he ral dy ką. 

tem bę dzie udzie le nie wszech stron -
ne go wspar cia au to rom pu bli ka cji 
wy so ko punk to wa nych i stwo rze nie 
sys te mu mo ty wa cyj ne go do ce nia ją -
ce go wy da nie naj lep szy prac. Dru gie 
z waż nych za dań, któ re cze ka uni -
wer sy tet, to wy ga sa ją ca w 2022 ro -
ku sta ła do ta cja bu dże to wa 
w związ ku z umo wą „po łą cze nio wą” 

PROF. DR HAB. 

 WOJCIECH 
STRZYŻEWSKI

Uniwersytet Zielonogórski

CELEM STRATEGICZNYM: 
UTRZYMANIE PEŁNYCH PRAW 

AKADEMICKICH



PROF. DR HAB.  

ELŻBIETA ŻĄDZIŃSKA
Uniwersytet Łódzki

– Funk cję tę trak tu ję ja ko służ bę. 
Bę dę swo im do świad cze niem, 
swo ją pra cą, swo im za an ga żo wa -
niem, słu żyć ca łej Spo łecz no ści 
Aka de mic kiej, z peł nym od da niem, 
dla do bra Uni wer sy te tu Łódz kie -
go. Jed ność w róż no rod no -
ści! – na pi sa ła tuż po ogło sze niu 
wy ni ków gło so wa nia na swo im fa -
ce bo oko wym pro fi lu no wa rek tor 
UŁ, do tych cza so wa pro rek tor 
uczel ni ds. na uki. 

Ha sło: Jed ność w róż no rodno ści! 
otwie ra ło pro gram wy bor czy rek -
tor -elekt i dru ży ny, któ rą za pro si ła 
do współ pra cy. We wstę pie 
do pro gra mu pi sa ła: – Mo ja wi zja 
roz wo ju Uni wer sy te tu Łódz kie go to 
mą dre wy ko rzy sta nie na sze go wiel -
kie go po ten cja łu – zróż ni co wa nia. To 
jed ność w róż no rod no ści. Ta kon cep -

JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI
cja to wa rzy szy mi od wie lu lat. Ja ko 
dzie kan nad zo ro wa łam 7 dys cy plin 
na uko wych, ja ko pro rek tor – 30. 
Wiem, że uczel nie na le ży roz wi jać 
w opar ciu o wszyst kie bez wy jąt ku 
dys cy pli ny na uki… – Ce lem mu si być 
Uni wer sy tet sil ny na uką i kształ ce -
niem, zde cy do wa nie bar dziej wi -
docz ny na eu ro pej skiej ma pie do -
brych uczel ni kla sycz nych, bo tyl ko 
w ta kim zo sta ną naj lep si ab sol wen -
ci, póź niej si dok to ran ci, tyl ko ta ki 
przy cią gnie naj lep szych stu den tów. 

Prof. Elż bie ta Żą dziń ska (ur. 
w 1967 r.) jest ab sol went ką Wy -
dzia łu Bio lo gii i Na uk o Zie mi Uni -
wer sy te tu Łódz kie go. Dy plom ma -
gi stra bio lo gii otrzy ma ła w 1990 
ro ku. W 1999 ro ku uzy ska ła sto -
pień dok to ra na uk bio lo gicz nych, 
a w 2005 r. sto pień dok to ra ha bi li -

to wa ne go na uk bio lo gicz nych. 
W 2014 ro ku Pre zy dent Rze czy -
po spo li tej Pol skiej nadał jej ty tuł 
pro fe so ra na uk bio lo gicz nych. 
W cią gu 25 lat pra cy na Uni wer sy -
te cie Łódz kim prze szła wszyst kie 
stop nie ka rie ry na uko wej – od pra -
cow ni ka na uko wo -tech nicz ne go 
do pro fe so ra nad zwy czaj ne go, 
a od 1 mar ca 2015 ro ku – pro fe -
so ra zwy czaj ne go. W la -
tach 2005 – 2008 peł ni ła funk cję 
pro dzie ka na Wy dzia łu Bio lo gii 
i Ochro ny Śro do wi ska; od 2008 
do 2016 ro ku – funk cję dzie ka -
na te go wy dzia łu. W ka den -
cji 2016–2020 by ła pro rek to rem 
do spraw na uki łódz kiej uczel ni. 
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O swo ją wi zję uczel ni no wy rek -
tor UMCS (otrzy mał 99 gło sów 
z 197 uczest ni czą cych w wy bo -
rach osób) wal czył z prof. Ro ber -
tem Li twiń skim, dzie ka nem Wy -
dzia łu Hu ma ni stycz ne go UMCS, 
któ ry otrzy mał 95 gło sów. Trzy 
oso by wstrzy ma ły się od gło su.  

– To świad czy o tym, że po my sły 
i wi zje roz wo ju uni wer sy te tu wśród 
spo łecz no ści aka de mic kiej są róż ne. 
Cie szę się, że więk szość elek to rów 
po par ła pro gram za pro po no wa ny 
prze ze mnie. Pod kre śla łem wie lo -




nia część ba se nu Mo rza Bał tyc kie -
go, wo kół pro ble mów prze szło ści, 
te raź niej szo ści i przy szło ści te go 
re gio nu po przez ba da nia na uko -
we, upo wszech nia nie wie dzy 
i kształ to wa nie po czu cia toż sa mo -
ści jed nost ko wej i spo łecz nej 
miesz kań ców. 
Prof. Wal de mar Tar czyń ski (ur. 
w 1960 r.) ukoń czył w 1983 r. 
z wy róż nie niem stu dia na Wy dzia -
le In ży nie ryj no -Eko no micz nym 
Po li tech ni ki Szcze ciń skiej. Z Uni -
wer sy te tem Szcze ciń skim zwią za -
ny jest za wo do wo od 1983 r. 
W 1989 r. uzy skał sto pień dok to ra 
na uk eko no micz nych, w 1995 
– dok to ra ha bi li to wa ne go na uk 
eko no micz nych, w 1999 r. zo stał 
pro fe so rem na uk eko no micz nych. 

No wy rek tor USz, do tych cza so wy 
dzie kan Wy dzia łu Eko no mii, Fi -
nan sów i Za rzą dza nia, w pod sta -
wo wych za ło że niach swo jej kon -
cep cji roz wo ju Uni wer sy te tu 
Szcze ciń skie go na naj bliż sze czte -
ry la ta pod kre śla, że USz, jak ża -
den in ny, ma do speł nie nia za da nie 
zin te gro wa nia spo łecz no ści te go 
ob sza ru Eu ro py, ja ką jest za chod -

INTEGRACJA REGIONU POPRZEZ 
BADANIA NAUKOWE

Uniwersytet Szczeciński

SIŁA REGIONU  
– OTWARTOŚĆ NA ŚWIAT

krot nie, że jest on am bit ny, ale re -
al ny do wy ko na nia przy za an ga żo -
wa niu nas wszyst kich. Mam na dzie -
ję, że w no wej ka den cji uda mi się 
prze ko nać wszyst kich pań stwa 
do wspól nej, wy tę żo nej pra cy 
na rzecz roz wo ju na sze go wspól ne -
go uni wer sy te tu – mó wił tuż 
po ogło sze niu wy ni ków prof. Do -
bro wol ski. 

Wi zję Uni wer sy te tu Ma rii Cu -
rie -Skło dow skiej w 2024 ro ku 
przed sta wił rek tor -elekt w pro -
gra mie wy bor czym „UMCS Si ła 
Re gio nu – Otwar tość Na Świat”. 
Chciał by, że by UMCS był naj -
więk szą, naj le piej oce nia ną i naj -
bar dziej in no wa cyj ną uczel nią 
w Pol sce Wschod niej, kla sy fi ku -
jąc się w czo łów ce pol skich uni -
wer sy te tów. Uni wer sy tet ‒ je go 
struk tu ry i spo sób je go funk cjo -
no wa nia ‒ sprzy ja roz wo jo wi na -

PROF. DR HAB.  

WALDEMAR 
TARCZYŃSKI 

UMCS

PROF. DR HAB.  

RADOSŁAW 
DOBROWOLSKI
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Peł nił już funk cję rek to ra USz w la -
tach 2005-2012, wcze śniej był 
pro rek to rem ds. na uki (1999-
2005). Od 2012 ro ku jest dzie ka -
nem Wy dzia łu Eko no mii, Fi nan -
sów i Za rzą dza nia, w la tach 
2024-2019 był dy rek to rem In sty -
tu tu Fi nan sów, a w la tach 2002–
2019 kie ro wał Ka te drą Ubez pie -
czeń i Ryn ków Ka pi ta ło wych 
Je go za in te re so wa nia na uko we 
kon cen tru ją się na wy ko rzy sta niu 
me tod ilo ścio wych na ryn ku ka pi -
ta ło wym, in ży nie rii fi nan so wej, za -
rzą dza niu fi nan sa mi przed się bior -
stwa, za rzą dza niu ry zy kiem, 
me to dach ana li zy tech nicz nej, fun -
da men tal nej i port fe lo wej na gieł -
dzie pa pie rów war to ścio wych, 
wie lo wy mia ro wej ana li zie po rów -
naw czej, me to dach wy ce ny war -
to ści przed się bior stwa oraz ana li -
zie eko no micz no -fi nan so wej fir my. 
Ma na kon cie 204 pu bli ka cje, 
w tym 27 ksią żek. 

uko we mu pra cow ni ków, pro wa -
dzą cych wy so kiej ja ko ści ba da nia 
na uko we, ak tyw nie ko mer cja li -
zu ją cych ich wy ni ki, re ali zu ją cych 
in no wa cyj ne kie run ki kształ ce nia 
oraz współ pra cu ją cych z pod -
mio ta mi oto cze nia spo łecz no -
-go spo dar cze go. Uni wer sy tet 
kul ty wu je tra dy cje aka de mic kie 
i dba jąc o ca łą spo łecz ność aka -
de mic ką, two rzy wa run ki 
do wie lo aspek to we go roz wo ju. 
Tej wi zji pod po rząd ko wa ne są 
ce le stra te gicz ne: wzrost dy na -
mi ki ba dań na uko wych; no wo -
cze sne kształ ce nie; efek tyw -
na współ pra ca z oto cze niem 
s p o  ł e c z  n o  - g o  s p o  d a r  c z y m ; 
spraw ne za rzą dza nie uczel nią. 

Prof. dr hab. Ra do sław Do bro -
wol ski (ur. 1964 r.) jest ab sol wen -
tem stu diów geo gra ficz nych 
na Wy dzia le Bio lo gii i Na uk o Zie -
mi UMCS (1988). Zwią za ny za -
wo do wo z UMCS od 1987 r., (za -
trud nio ny jesz cze ja ko stu dent 
na sta no wi sku asy sten ta na uko -
wo -tech nicz ne go), gdzie prze -
szedł wszyst kie szcze ble ka rie ry 
na uko wej. 

DR HAB., PROF. UWM  

JERZY ANDRZEJ 
PRZYBOROWSKI

CZEKA NAS DUŻO WYZWAŃ

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski

– Wy nik wy bo rów to dla mnie 
wiel kie zo bo wią za nie. Od da je cie 
pań stwo w mo je rę ce to, co dla nas 
wszyst kich jest naj waż niej sze – nasz 
uni wer sy tet. Zro bię wszyst ko, że by 
pań stwa za ufa nia nie za wieść. 
Przed na mi jed na z naj waż niej szych 
rze czy – ewa lu acja na uko wa 
w 2022 r. Od niej bę dzie za le żeć 
przy szłość na szej uczel ni. Ma my 
jesz cze czas zdy na mi zo wać na sze 
dzia ła nia, aby za jąć do bre miej sce 
wśród naj lep szych pol skich uni wer -
sy te tów. Pa trzę w przy szłość z po ko -
rą i ra do ścią. Cze ka nas bar dzo du -
żo wy zwań. Chcę wpro wa dzić 
sys tem za rzą dza nia uczel nią opar ty 

na par ty cy pa cji. Wy nik wy bor czy po -
zwa la mi wie rzyć, że są chęt ni, aby 
w tym uczest ni czyć – oświad czył 
prof. A. Przy bo row ski tuż po ogło -
sze niu wy ni ków wy bo rów. 

Rek tor -elekt za po wie dział, że 
pierw szym kro kiem bę dzie utwo -
rze nie In sty tu tu Che mii, zwłasz cza 
że re kru ta cja na kie ru nek che mia 
już trwa, a to wstęp do utwo rze -
nia w przy szło ści kie run ku far ma -
cja. Za pew niał też, że mi mo pla -
nów roz wo ju kie run ków 
me dycz nych po zo sta łe dzie dzi ny 
nie zo sta ną za nie dba ne. 

Prof. Je rzy Przy bo row ski (ur. 
w 1964 r.) jest ab sol wen tem Aka -

de mii Rol ni czo -Tech nicz nej 
w Olsz ty nie (po przed nicz ka 
UWM), W 1992 r. uzy skał sto pień 
na uko wy dok to ra, a w 2004 ro ku 
– dok to ra ha bi li to wa ne go. Pierw -
szą pra cę pod jął w Za kła dzie Do -
radz twa Rol ni cze go In sty tu tu 
Oświa ty Rol ni czej ART w Olsz ty -
nie tuż przed ukoń cze niem stu -
diów. W 1989 r., zo stał przy ję ty 
na sta no wi sko asy sten ta sta ży sty 
w Za kła dzie Ge ne ty ki i Na sien -
nic twa Ka te dry Ho dow li Ro ślin 
i Na sien nic twa i roz po czął stu dia 
dok to ranc kie z za kre su bio tech -
no lo gii w SGGW w War sza wie 
w Ka te drze Ge ne ty ki, Ho dow li 
i Bio tech no lo gii Ro ślin. Od 1992 
r. za trud nio ny w Ka te drze Ho -
dow li Ro ślin i Na sien nic twa 
na Wy dzia le Kształ to wa nia Śro -
do wi ska i Rol nic twa UWM, po -
cząt ko wo na sta no wi sku asy sten -
ta, a na stęp nie ad iunk ta. Obec nie 
pra cu je na sta no wi sku pro fe so ra 
nad zwy czaj ne go w Ka te drze Ho -
dow li Ro ślin i Na sien nic twa. Kie -
ru je Mię dzy ka te dral ną Pra cow nią 
Bio tech no lo gii Ro ślin na Wy dzia -
le Kształ to wa nia Śro do wi ska 
i Rol nic twa. 

Pro wa dzi ba da nia z za kre su bio -
tech no lo gii ro ślin upraw nych  
(ge ne ty ki mo le ku lar nej i ro ślin -
nych kul tur in vi tro) oraz ho dow li 
ro ślin. 

Je go do ro bek na uko wy to:  
41 ory gi nal nych prac twór czych 
i 23 ko mu ni ka ty na uko we. Współ -
au tor 1 książ ki i 2 skryp tów. 
Współ au tor 8 wzo rów użyt ko -
wych – od mian Sa lix spp. W ba zie 
SCOPUS 44 cy to wa nia. Wskaź nik 
Hir scha 4. Wy pro mo wał kil ku na -
stu ma gi strów i in ży nie rów.  
Spra wu je opie kę na uko wą nad  
3 dok to ran ta mi. Czło nek kil ku  
na uko wych związ ków i sto wa rzy -
szeń. 

NOWY



WZMOCNIĆ EKSPERCKĄ  
I KULTUROTWÓRCZĄ  

ROLĘ UCZELNI

Sto pień dok to ra na uk eko no micz -
nych uzy skał w 1998 r., dok to ra 
ha bi li to wa ne go na uk eko no micz -
nych w 2005 r., pro fe so ra nad -
zwy czaj ne go w 2006 r. W ro -
ku 2017 uzy skał ty tuł pro fe so ra 
na uk eko no micz nych. 

Od po cząt ku pra cy za wo do wej 
zwią za ny ze śro do wi skiem Uni -

wer sy te tu w Bia łym sto ku, w la -
tach 2002-2005 peł nił funk cję pro -
dzie ka na Wy dzia łu Eko no mii 
i Za rzą dza nia (obec nie Wy dział 
Eko no mii i Fi nan sów) oraz funk cję 
dzie ka na wy dzia łu w la tach 2005-
2012, w la tach 2012-2016 był pro -
rek to rem UwB ds. eko no micz -
nych, obec nie kie ru je Ka te drą 

Prof. Ro bert Ci bo row ski, po -
now nie wy bra ny rek to rem UwB, 
za po wie dział w swo im pro gra mie 
wy bor czym utrzy ma nie sta bil no ści 
fi nan so wej uczel ni oraz po zy ski -
wa nie do dat ko wych środ ków 
na roz wój. Obok po zy ski wa nia 
środ ków z gran tów i pro jek tów 
po win ny być wdro żo ne no we for -
my kształ ce nia ko mer cyj ne go. 
W pla nach prof. Ro ber ta Ci bo -
row skie go zna la zło się też m.in. 
do dat ko we wspar cie dla pra cow -
ni ków o naj lep szych wy ni kach na -
uko wych, dal sza in for ma ty za cja 
za rzą dza nia, czy zwięk sze nie na -
kła dów na po pra wę wy po sa że nia 
wy ko rzy sty wa ne go w pro ce sie 
dy dak tycz nym, w tym na szer sze 
wy ko rzy sty wa nie no wo cze snych 
tech no lo gii. Za po wia da pro mo cję 
uczel ni, w tym wzmoc nie nie je go 
eks perc kiej i kul tu ro twór czej ro li. 

Prof. Ro bert Ci bo row ski (ur. 
w 1967 r.) ukoń czył stu dia eko no -
micz ne na Uni wer sy te cie War -
szaw skim (Fi lia w Bia łym sto ku). 

PROF. DR HAB.  

ROBERT W. CIBOROWSKI
Uniwersytet w Białymstoku

Eko no mii Po li tycz nej na Wy dzia le 
Eko no mii Fi nan sów, od 2016 r. 
jest rek to rem UwB. 

Za in te re so wa nia na uko we prof. 
Ro ber ta Ci bo row skie go obej mu ją 
roz wój go spo dar czy, eko no mi kę 
in no wa cji i trans fe ru tech no lo gii 

oraz Au striac ką Szko łę Eko no mii. 
Uczest ni czył – ja ko eks pert i za -
rzą dza ją cy – w sze re gu pro jek tów 
ba daw czych o cha rak te rze re gio -
nal nym, kra jo wym i mię dzy na ro -
do wym.

GŁÓWNY CEL  
– STATUS UCZELNI BADAWCZEJ

w dziewięciu punktach: 
Uniwersytet to dobre miejsce; 
Ludzie – to my jesteśmy 
Uniwersytetem; W nauce nie wy -
gry wa się na punk ty; Edu ka cja uni -
wer sy tec ka po pra wia ja kość ży cia; 
Pie nią dze uni wer sy tec kie to do brze 
wy da ne środ ki pu blicz ne; Uni wer -
sy tet nie ma gra nic; Na uka ma dwie 
oj czy zny; Ślą ski, czy li wy jąt ko wy; 
Wspól no ta, któ ra my śli ra zem. 

Prof. Ry szard Ko zio łek (ur. w 1966 
r.) jest li te ra tu ro znaw cą, ese istą, 
pro fe so rem w In sty tu cie Li te ra tu ro -
znaw stwa UŚ. Ukoń czył stu dia po -
lo ni stycz ne na ślą skiej Al ma Ma ter 
i jest z nią zwią za ny od po nad 30 lat. 

Fundamentem programu 
wyborczego prof. Ryszarda 
Koziołka, nowego rektora UŚ 
i dotychczasowego prorektora ds. 
kształcenia studentów jest Strategia 
Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego 
na lata 2020−2025, a głównym 
celem – uzyskanie dla uniwersytetu 
statusu uczelni badawczej. Program 
rozwoju uczelni przedstawił 

PROF. DR HAB.  

RYSZARD KOZIOŁEK
Uniwersytet Śląski
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Po wyborze na drugą kadencję 
prof. Jerzy Gwizdała podziękował 
akademickiej społeczności 
za zaufanie, pomoc i dotychczasową 
współpracę na rzecz Uniwersytetu. 

 – Obchodzimy w tym roku 
jubileusz 50-lecia uczelni. Przez pięć 
dekad jako akademicka wspólnota 
wypracowaliśmy silną pozycję 
naukową, jesteśmy w gronie liderów 
w obszarach badań i przedsięwzięć 

związanych z morzem, a także 
innowacyjnych międzynarodowych 
agend badawczych. Zintensyfiko wa li -
śmy współ pra cę w za kre sie sy ner gii 
na uki i biz ne su i mo że my po chwa lić 
się wy so ką ja ko ścią kształ ce nia. Zbu -
do wa li śmy je den z naj no wo cze śniej -
szych uni wer sy tec kich kam pu sów 
w Pol sce z wy dzia ła mi, la bo ra to ria mi, 
pra cow nia mi na mia rę dwu dzie ste go 
pierw sze go wie ku – pod su mo wy wał 
wie lo let nią dzia łal ność UG, pod kre -
śla jąc, że na naj bliż sze czte ry la ta 
przy go to wa ny jest pro gram in ten -
syw ne go roz wo ju uczel ni w wie lu 
ob sza rach, w któ rym do mi nu je 
dba łość o naj wyż szy po ziom kształ -
ce nia uni wer sy tec kie go, naj wyż szą 
ja kość w ba da niach na uko wych 
i kre owa nie in no wa cji, efek tyw ność 
w za rzą dza niu uni wer sy te tem oraz 
otwar tość, spo łecz na od po wie -
dzial ność i za an ga żo wa nie.  

W wy po wie dziach z oka zji ju bi le -
uszu 50. le cia UG pod kre ślał tak że 
ce chy uni ka to we uczel ni, w tym 
zwłasz cza mor skość uczel ni, a co 
za tym idzie, ba da nia i dzia łal ność na -
uko wą na rzecz go spo dar ki mor skiej 
oraz kształ ce nie w za kre sie „mor -
skich” kie run ków i spe cjal no ści. 

Prof. dr hab. Je rzy Piotr Gwiz da ła 
jest eko no mi stą, spe cja li zu je się 
w dzie dzi nie fi nan sów, ry zy ka fi nan -
so we go oraz za rzą dza nia. Od po -
cząt ku za wo do wej ka rie ry zwią za -
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PROF. DR HAB.  

JERZY PIOTR GWIZDAŁA

UTRZYMAĆ POZYCJĘ LIDERA
ny z Uni wer sy te tem Gdań skim, łą -
czy pra cę na uko wo -ba daw czą i dy -
dak tycz ną z prak ty ką. 

Rek tor jest ab sol wen tem Uni -
wer sy te tu Gdań skie go, ukoń czył 
stu dia w za kre sie eko no mii na Wy -
dzia le Eko no mi ki Trans por tu. 
W 1992 ro ku uzy skał sto pień dok -
to ra, a w 2011 dok to ra ha bi li to wa -
ne go na uk eko no micz nych oraz zo -
stał pro fe so rem nad zwy czaj nym 
Uni wer sy te tu Gdań skie go. Ka rie rę 
na uko wą roz po czął w 1994 ro ku 
w Ka te drze Ban ko wo ści, a obec nie 
jest kie row ni kiem Ka te dry Fi nan -
sów i Ry zy ka Fi nan so we go Wy dzia -
łu Za rzą dza nia. W la tach 1991-
1996 peł nił funk cję Dy rek to ra 
Ad mi ni stra cyj ne go w Uni wer sy te -
cie Gdań skim, w la tach 2008-2016 
zaj mo wał sta no wi sko kanc le rza 
uczel ni. W 2016 ro ku zo stał wy bra -
ny na sta no wi sko rek to ra UG. 
Od 2016 ro ku peł ni rów nież funk -
cję Prze wod ni czą ce go Ra dy Rek to -
rów Wo je wódz twa Po mor skie go. 

Za in te re so wa nia na uko we prof. 
Gwiz da ła kon cen tru je na sys te mach 
ban ko wych w pań stwach Unii Eu -
ro pej skiej, ban ko wo ści kor po ra cyj -
nej w Pol sce, fi nan so wa niu in we sty -
cji pro eko lo gicz nych, za rzą dza niu 
ry zy kiem kre dy to wym i sys te mo -
wym, ban ko wo ści trans ak cyj nej, 
elek tro nicz nej oraz hi po tecz nej, 
a tak że fi nan so wa niu bu dow nic twa 
miesz ka nio we go w Pol sce, czy in -
we sty cjach w ra mach part ner stwa 
pu blicz no -pry wat ne go. Jest za an ga -
żo wa ny w wie le kra jo wych i mię -
dzy na ro do wych pro jek tów na uko -
wych. Jest tak że eks per tem 
są do wym w dzie dzi nie fi nan sów 
i ban ko wo ści, opra co wy wał ra iting 
kre dy to wy dla mia sta Gdań ska, był 
głów nym ne go cja to rem z Eu ro pej -
skim Ban kiem Od bu do wy i Roz wo -
ju w za kre sie fi nan so wa nia in we sty -
cji ko mu ni ka cyj nych w Gdań sku, 
a do świad cze nie za wo do we zdo by -
wał mię dzy in ny mi w Cen trum Ban -
ko wo ści Kor po ra cyj nej w KB SA 
w War sza wie, jed nym z naj więk -
szych ban ków ko mer cyj nych w Pol -
sce, któ re go był dy rek to rem.

Uniwersytet Gdański

W 1997 r. uzy skał sto pień na uko wy 
dok to ra. 2010 r. sto pień dok to ra ha -
bi li to wa ne go na pod sta wie do rob ku 
na uko we go oraz pra cy pt. Cia ła 
Sien kie wi cza. Stu dia o płci i prze mo -
cy. Od 2011 r. peł ni funk cję dy rek -
to ra Ko le gium In dy wi du al nych Stu -
diów Mię dzy ob sza ro wych UŚ. 
W 2012 r. zo stał pro rek to rem UŚ 
ds. kształ ce nia i stu den tów. W 2016 
r. otrzy mał ty tuł pro fe so ra na uk hu -
ma ni stycz nych. 

Je go dzia łal ność na uko wa do ty czy 
teo rii i in ter pre ta cji pro zy no wo cze -
snej, hi sto rii i po ety ki pol skiej po -
wie ści hi sto rycz nej, stu diów 
nad twór czo ścią Teo do ra Par nic kie -
go i Hen ry ka Sien kie wi cza, spo łecz -
nej funk cji na uki o li te ra tu rze, po pu -
la ry za cji wie dzy o li te ra tu rze. Wśród 
swo ich naj waż niej szych osią gnięć 
wy mie nia m.in. opra co wa nie tek stu, 
wstę pu i edy cji ko men to wa nej dla 

po wie ści Tyl ko Be atry cze Teo do ra 
Par nic kie go w se rii „Bi blio te ka Na -
ro do wa”, opra co wa nie no wa tor -
skiej kon cep cji in ter pre ta cji twór -
czo ści i bio gra fii Hen ry ka 
Sien kie wi cza oraz przed sta wie nie 
efek tów w mo no gra fii Cia ła Sien kie -
wi cza. Stu dia o płci i prze mo cy. 

Jest uzna nym na uczy cie lem aka de -
mic kim, pro wa dzi ba da nia na uko -
we, peł ni funk cje ad mi ni stra cyj ne 
i ini cju je licz ne przed się wzię cia,  
za rów no po pu lar no nau ko we  
– na przy kład Ślą ski Fe sti wal Na uki 
KATOWICE, jak i z za kre su kształ -
ce nia – opra co wa nie i wdro że nie 
uni ka to wej w Pol sce for my in dy wi -
du al nych stu diów mię dzy ob sza ro -
wych, po zwa la ją cej stu den tom 
na in dy wi du al ną i in ter dy scy pli nar ną 
re ali za cję ście żek edu ka cji w opar -
ciu o wszyst kie pro gra my stu diów 
do stęp ne na Uni wer sy te cie Ślą skim. 
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JACEK WOŹNY 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  

w Bydgoszczy

WZBOGACENIE OFERTY UKW  
O KIERUNKI MEDYCZNE

niach spo łe czeństw Ni żu Pol skie go 
od neo li tu do epo ki że la za”, 
a w 2000 r. sto pień dok to ra ha bi li -
to wa ne go na uk hu ma ni stycz nych 
w za kre sie ar che olo gii uzy ska ny 
w In sty tu cie Pra hi sto rii UAM. 

 W 2009 r. otrzy mał ty tuł na uko -
wy pro fe so ra na uk hu ma ni stycz -
nych nada ny przez Pre zy den ta Rze -
czy po spo li tej Pol skiej, w 2010 r. 
pro fe sor zwy czaj ny na mo cy de cy -
zji Se na tu UKW. Ukoń czył tak że 
w 2014 r. Stu dia Po dy plo mo we 
MBA w WSB w Gdań sku. 

Od 1989 r. za wo do wo zwią za ny 
z byd go ską uczel nią – Wyż szą Szko -
łą Pe da go gicz ną, Aka de mią Byd go -
ską i na stęp nie Uni wer sy te tem Ka -
zi mie rza Wiel kie go. Od 2016 r. 
rek tor UKW w Byd gosz czy. 

Prof. Woź ny zaj mu je się ar che -
olo gią pra dzie jo wą i hi sto rycz ną 
ziem pol skich, wie rze nia mi re li gij -
ny mi i sym bo li ką spo łe czeństw ar -
cha icz nych, ar che olo gią re gio nu 
ku jaw sko -po mor skie go, ar che olo -
gią mi li tar ną.

– Cie szę się, że po raz dru gi uda ło 
mi się prze ko nać do sie bie spo łecz ność 
aka de mic ką – ko men to wał wy ni ki 
gło so wa nia rek tor, któ ry w kam pa -
nii wy bor czej du żo uwa gi po świę cił 
kwe stii pod no sze nia wy na gro dzeń 
pra cow ni ków uczel ni. Za de kla ro -
wał tak że wzbo ga ce nie ofer ty UKW 
o no we kie run ki o pro fi lu me dycz -
nym, jak pod sta wy radio te ra pii i dia -
gno sty ki me dycz nej, fi zjo te ra pię 
i pie lę gniar stwo. Za po wia dał zwięk -
sze nie licz by na gród rek to ra dla naj -
lep szych stu den tów i ab sol wen tów. 

Prof. Ja cek Woź ny (ur. w 1962 r.) 
jest hi sto ry kiem, ar che olo giem, pro -
fe so rem na uk hu ma ni stycz nych. 
W 1987 r. ukoń czył Wy dział Hu ma -
ni stycz ny UMK w To ru niu, uzy sku -
jąc sto pień ma gi stra ar che olo gii 
w In sty tu cie Ar che olo gii i Et no gra fii 
UMK. W 1994 r. otrzy mał sto pień 
dok to ra na uk hu ma ni stycz nych 
w za kre sie ar che olo gii uzy ska ny 
w In sty tu cie Pra hi sto rii UAM w Po -
zna niu, na pod sta wie pra cy pod ty -
tu łem „Sym bo li ka wo dy w wie rze -

MOCNI SIŁĄ WSZYSTKICH 
WYDZIAŁÓW

uczel ni upa tru ję we współ dzia ła niu, 
a ha sło prze wod nie nie tyl ko mo jej ak -
tyw no ści wy bor czej, ale i dal sze go 
dzia ła nia za my ka się w stwier dze niu: 
Uni wer sy tet moc ny si łą wszyst kich 
Wy dzia łów, a Wy dzia ły moc ne si łą za -
an ga żo wa nia wszyst kich pra cow ni ków 
Uni wer sy te tu – zwra cał się do aka -
de mic kiej spo łecz no ści. 

Pro fe sor dr hab. Sta ni sław Głu -
szek (ur. w 1954 r.) w 1978 r. ukoń -
czył Wy dział Le kar ski Aka de mii Me -
dycz nej w Ło dzi. Sto pień dok to ra 
na uk me dycz nych uzy skał w 1981 r. 
na Aka de mii Me dycz nej w Ło dzi, 
w 1997 r. sto pień dok to ra ha bi li to -
wa ne go na Aka de mii Me dycz nej 
w Bia łym sto ku. W 2003 ro ku uzy -
skał ty tuł na uko wy pro fe so ra. Z UJK 
jest zwią za ny od 2001 r., w la -
tach 2006-2007 peł nił funk cję dy -
rek to ra In sty tu tu Pie lę gniar stwa 
i Po łoż nic twa Wy dzia łu Na uk 

– Bardzo dziękuję za ten wybór. 
Przyjmuję go jako mandat ogromnego 
zaufania i wyzwania. Chciałbym 
powtórzyć i powiększyć sukcesy 
poprzednika. To dla mnie ogromne 
zobowiązanie do bardzo aktywnej 
współpracy w różnych dyscyplinach. To 
podstawa do tego, żebyśmy byli wyżej 
w rankingach ogólnopolskich – mówił 
prof. Stanisław Głuszek tuż 
po ogłoszeniu wyników. 

W swoim programie wyborczym 
deklarował, że działania jako rektora 
zamierza skon cen tro wać na dą że niu 
do do sko na ło ści w trzech rów nie 
waż nych ob sza rach sta no wią cych 
isto tę no wo cze sne go uni wer sy te tu, 
a mia no wi cie: ba daw czym, dy dak -
ty ki i przed się bior czo ści. – Ko niecz -
ne bę dzie za an ga żo wa nie wszyst kich 
pra cow ni ków. Po trze bu ję zin te gro wa -
ne go, wo kół na szych wspól nych ce lów, 
śro do wi ska uczel ni. Dla te go si ły na szej 

UNIWERSYTET TO MY

pro rek tor i rek tor. Za zna czył, że 
uczel nia jest w bar dzo do brej kon -
dy cji, ma bar dzo do bry wy nik fi nan -
so wy, po nad 7 mln zł na plu sie. 

W pro gra mie wy bor czym „Uni -
wer sy tet to MY” rek tor za po wie -
dział m.in. pra ce nad osią gnię ciem 
mi ni mum kat. B+ i A, od któ rych 
za le ży po zy cja na uko wa uczel ni, 
w co naj mniej sze ściu dys cy pli nach, 
po li ty kę kształ ce nia do pa so wa ną 
do po trzeb ryn ku pra cy, po wo ła nie 
Fo rum Biz ne su w ce lu lep szej 
współ pra cy uni wer sy te tu z go spo -
dar ką. Za po wie dział rów nież 
wpro wa dze nie no we go do dat ku 
mo ty wu ją ce go dla pra cow ni ków 
za wy so ko punk to wa ne pu bli ka cje, 
ale jed no cze śnie re duk cję tzw. ko -
mi nów przy naj mniej o 1,4 mln zł, 
któ re bę dzie moż na prze zna czyć 
na sty pen dia. 

– Uni wer sy tet po wi nien do ło żyć 
wszel kich sta rań, aby utrzy mać po -

– To, że ubie gam się o sta no wi sko 
rek to ra sam, bez kontr kan dy da ta lub 
kontr kan dy da tów, wca le nie uła twia 
za da nia, wręcz prze ciw nie – mó wił 
prof. Ma rek Ma snyk pod czas po -
prze dza ją cej wy bo ry de ba ty z pra -
cow ni ka mi uczel ni pro wa dzo nej 
w spo sób zdal ny, za pew ne od wo -
łu jąc się do wy bo rów sprzed czte -
rech lat, w któ rych po ko nał kon ku -
ren ta sto sun kiem gło sów 90 do 3. 
Tym ra zem nie miał kontr kan dy da -
ta, co spo wo do wa ło zmia ny w sta -
tu cie uczel ni, za kła da ją cym, że 
w wy bo rach mu si być co naj mniej 
dwóch kan dy da tów. W efek cie ko -
niecz ne by ło po wtó rze nie pro ce -
du ry wy bor czej na no wo.  

W trak cie de ba ty prof. Ma snyk 
przy po mniał, że w tym ro ku ob -
cho dzi 45-le cie pra cy w mu rach 
uczel ni, z cze go po nad 20 lat w za -
rzą dza niu jej struk tu ra mi: naj pierw 
ja ko pro dzie kan, dzie kan, na stęp nie 
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o Zdro wiu Aka de mii Świę to krzy -
skiej w Kiel cach (obec nie UJK), w la -
tach 2007-2016 był dzie ka nem Wy -
dzia łu Na uk o Zdro wiu 
(prze mia no wa ne go póź niej na Wy -
dział Le kar ski i Na uk o Zdro wiu). 
Od 2016 ro ku był pro rek to rem 
UJK. 

Od 1978 r. pro wa dził prak ty kę le -
kar ską ze spe cja li za cją z za kre su chi -
rur gii ogól nej i on ko lo gicz nej. 
Od 1988 r. peł nił funk cję kie row ni -
ka Od dzia łu Chi rur gii – Kli ni ki. 
W 1991 r. zo stał kon sul tan tem wo -
je wódz kim ds. chi rur gii ogól nej. Był 
or dy na to rem Od dzia łu Chi rur gii 
Ogól nej Szpi ta la MSWiA w Kiel cach, 
Kli nicz ne go Od dzia łu Chi rur gii 
Ogól nej, On ko lo gicz nej i Ura zo wej 
Szpi ta la Miej skie go w Kiel cach. 

Te ma ty ka je go za in te re so wań na -
uko wych obej mu je: chi rur gię on ko -
lo gicz ną, no wo two rów je li ta gru be -
go, żo łąd ka, trzust ki, wą tro by; 
pro ble ma ty kę ostre go i prze wle kłe -
go za pa le nia trzust ki; pa to lo gię chi -
rur gicz ną ukła du po kar mo we go; 
chi rur gię en do kry no lo gicz ną (tar -
czy ca i nad ner cza); le cze nie oty ło ści 

(ba ria tria), ze spół me ta bo licz ny, 
obe si to lo gię, pro ble ma ty kę ży wie -
nia po za je li to we go i do je li to we go; 
chi rur gię la pa ro sko po wą i ge ne ty kę 
me dycz ną. 

Jest człon kiem Pol skiej Gru py Ba -
dań nad Ra kiem Je li ta Gru be go 
w Cen trum On ko lo gii – In sty tu cie 
w War sza wie, in spi ra to rem i jed -
nym z głów nych ba da czy epi de mio -
lo gii i de ter mi na cji ge ne tycz nej za -
pa leń i ra ka trzust ki, ko or dy nu je 
tak że ba da nia do ty czą ce ze spo łu 
me ta bo licz ne go oraz pro ble ma ty ki 
kli nicz nej le cze nia oty ło ści. 

Jest au to rem bądź współ au to rem 
bli sko 400 pu bli ka cji na uko wych, re -

dak to rem 20 mo no gra fii z za kre su 
chi rur gii, pro ble ma ty ki ety ki i fi lo zo -
fii me dy cy ny oraz or ga ni za cji kształ -
ce nia me dycz ne go.  

zy cję aka de mic kie go li de ra w re gio -
nie, a tak że włą czyć się do ry wa li za -
cji na po zio mie kra jo wym na tych po -
lach, w któ rych po sia da naj więk szy 
po ten cjał i moż li wo ści roz wo ju. Chce -
my, by Uni wer sy tet po strze ga ny był 
ja ko cen trum in te lek tu al ne re gio nu, 
chce my być po strze ga ni ja ko głów ny 
ini cja tor i spraw ca roz wo ju opar te go 
na in no wa cjach, któ re ge ne ru je i roz -
wi ja. Pro wa dzić to ma do ugrun to wa -
nia i pro mo wa nia w świa do mo ści 
spo łecz nej wi ze run ku Uni wer sy te tu 
ja ko wio dą ce go ośrod ka na uko wo -
-ba daw cze go za ple cza mia sta i re gio -
nu – de kla ro wał rek tor -elekt 
w pro gra mie wy bor czym.  

Prof. dr hab. Ma rek Ma snyk (ur. 
w 1956 r.) jest ab sol wen tem Tech -
ni kum Che micz ne go o kie run ku 
tech no lo gia prze ro bu ro py naf to -
wej w Sła wię ci cach. Z uczel nią 
zwią za ny jest od cza sów stu denc -
kich, w 1979 r. skoń czył stu dia 
na kie run ku hi sto ria w Wyż szej 
Szko le Pe da go gicz nej, po przed -
nicz ce UO, i uzy skał ty tuł naj lep -
sze go stu den ta w kon kur sie „Pri -
mus In ter Pa res”. Pod jął pra cę 

na Wy dzia le Fi lo lo gicz no -Hi sto -
rycz nym WSP. W 1986 r. uzy skał 
sto pień dok to ra na uk hu ma ni stycz -
nych w za kre sie hi sto rii, w 1995 
r. – sto pień na uko wy dok to ra ha bi -
li to wa ne go na uk hu ma ni stycz nych 
w za kre sie hi sto rii, o spe cjal no ści 
hi sto ria naj now sza na pod sta wie 
pra cy za ty tu ło wa nej Dziel ni -
ca I Związ ku Po la ków w Niem -
czech (1923–1939). W 1996 r. zo -
stał pro fe so rem nad zwy czaj nym 
na swo jej ma cie rzy stej uczel ni. 
W 2012 r. pre zy dent RP nadał mu 
ty tuł pro fe so ra na uk hu ma ni stycz -
nych, nie dłu go po tem ob jął sta no -
wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go UO. 

W 2012 r. zo stał po now nie pro -
rek to rem ds. kształ ce nia i stu den -
tów. W 2016 zo stał rek to rem Uni -
wer sy te tu Opol skie go.  

PROF. DR HAB.  
MAREK MASNYK 

Uniwersytet Opolski

PROF. DR HAB.  

STANISŁAW GŁUSZEK
Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego  

w Kielcach

NOWY
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DOSKONAŁOŚĆ  
W KAŻDYM MIEJSCU 

Po now nie wy bra ny rek to rem 
prof. dr hab. Syl we ster Czo pek (ur. 
w 1958 r.) jest ab sol wen tem UMCS 
w Lu bli nie, z wy kształ ce nia ar che -
olo giem w spe cjal no ści ar che olo gia 
epo ki brą zu i wcze snej epo ki że la -
za; ochro na ar che olo gicz ne go dzie -
dzic twa kul tu ro we go i mu ze al ni -
kiem. Dok to rat obro nił w 1989 r., 
w In sty tu cie Hi sto rii Kul tu ry Ma te -
rial nej PAN w War sza wie, w 1996 r. 
uzy skał ha bi li ta cję na Uni wer sy te cie 
Ja giel loń skim, no mi na cją pro fe sor -
ską otrzy mał w 2003 ro ku.  

Z Rze szo wem zwią za ny od 1981 
r. roz po czął od pra cy w Mu zeum 
Okrę go wym w Rze szo wie, któ rym 
kie ro wał w la tach 1991-2008. 
W 1999 ro ku roz po czął pra cę 
w Wyż szej Szko le Pe da go gicz nej 
(obec nie Uni wer sy tet Rze szow ski), 

– Mo im ce lem na ko lej ne czte ry 
la ta jest pod wyż sza nie po zio mu 
w każ dym moż li wym miej scu w uni -
wer sy te cie: od ob słu gi stu den tów 
w dzie ka na tach, przez dzia ła nia po -
pu la ry zu ją ce na ukę, po ba da nia na -
uko we. Każ de miej sce w uni wer sy te -
cie po win no być za zna czo ne ideą 
do sko na ło ści, a nie prze trwa nia czy 
sta bi li za cji. Te cza sy już się skoń czy ły 

w szkol nic twie wyż szym – mó wił prof. 
Syl we ster Czo pek po wy bo rach 
na ko lej ną ka den cję rek to ra UR.  

INTEGRACJA 
– HISTORYCZNĄ SZANSĄ

że nia sys te mu mo ty wa cyj ne go: 
– Chciał bym prze su nąć ak cen ty na in -
we sto wa nie w roz wój stu den tów i pra -
cow ni ków. Rek tor -elekt po wy bo rze: 
– Kie dy wcho dzi łem na tę sa lę, po my -
śla łem so bie tak: niech to się szyb ko 
skoń czy, spad nie mi cię żar z ra mion. 
Te raz po czu łem jed nak, że ten cię żar 
od po wie dzial no ści jest jesz cze więk -
szy.  

Prof. So ka la (ur. w 1955 r.) w la -
tach 1974-1978 stu dio wał pra wo 
na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji 
UMK. W la tach 1980-1981 od był 
apli ka cję są do wą w Są dzie Wo je -
wódz kim Byd gosz czy, za koń czo ną 
eg za mi nem sę dziow skim. W 1989 
r. uzy skał sto pień na uko wy dok to ra. 
W 1999 r. ha bi li to wał się na pod sta -
wie do rob ku na uko we go oraz roz -
pra wy pt. Me re trix i jej po zy cja w pra -
wie rzym skim. Ty tuł pro fe so ra na uk 
praw nych uzy skał w 2011 r. 
Od 1981 r. jest zwią za ny z Ka te drą 
Pra wa Rzym skie go na WPiA UMK, 
od 2000 peł niąc funk cję kie row ni ka 

– Bez har mo nij ne go roz wo ju wszyst -
kich czę ści na sze go uni wer sy te tu, 
wszyst kich dys cy plin na uko wych ist -
nie ją cych na na szej uczel ni, bez au -
ten tycz nej in te gra cji na uczy cie li aka -
de mic kich, pra cow ni ków ad mi ni stra cji 
i ob słu gi oraz stu den tów i dok to ran -
tów nie uda się nam wy ko rzy stać tej 
hi sto rycz nej szan sy, ja ką otrzy ma li śmy, 
wcho dząc do eli tar ne go gro na 10 naj -
lep szych pol skich uczel ni ba daw czych. 
Za pew niam, że bę dzie to mo im nad -
rzęd nym za da niem i przed mio tem 
nie ustan nej uwa gi – mó wił do elek -
to rów tuż przed gło so wa niem 

na rek to ra prof. An drzej So ka la. 
Istot nym ele men tem je go wy stą pie -
nia by ła rów nież za po wiedź wdro -

PROF. DR HAB.  

SYLWESTER CZOPEK 
Uniwersytet Rzeszowski

PROF. DR HAB. 

ANDRZEJ SOKALA
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

NOWY



 
Ukoń czył tak że po dy plo mo we 

stu dia w za kre sie chór mi strzo stwa 
na Aka de mii Mu zycz nej w Byd gosz -
czy. W 2000 r. obro nił pra cę pt. So -
bo ro wa od no wa mu zy ki ko ściel nej 
w Pol sce i uzy skał dok to rat z li tur gi -
ki na Wy dzia le Teo lo gicz nym Pa pie -
skiej Aka de mii Teo lo gicz nej w Kra -
ko wie. W 2010 ro ku na pod sta wie 
do rob ku i książ ki pt. Ce cy liań ski ruch 
od no wy mu zy ki ko ściel nej na zie -
miach pol skich do 1939 ro ku ha bi li -
to wał się z na uk hu ma ni stycz nych 
na Wy dzia le Hi sto rii i Dzie dzic twa 
Kul tu ro we go Uni wer sy te tu Pa pie -
skie go Ja na Paw ła II w Kra ko wie. 
Od 2016 ro ku jest pro fe so rem nad -
zwy czaj nym UPJPII. 

W 2019 ro ku opu bli ko wał książ -
kę pro fe sor ską pt. Mię dzy na ro do wa 
Fe de ra cja PueriCantores 1944-2017. 
Lu dzie, hi sto ria, idee. W la -
tach 1997–2020 pra co wał na Aka -
de mii Mu zycz nej w Kra ko wie, 

gdzie w la tach 2005–2019 był kie -
row ni kiem Ka te dry Mu zy ki Re li gij -
nej. Od 2000 ro ku pra cu je 
na UPJPII w Kra ko wie.  

W la tach 2006–2008 był prze -
wod ni czą cym Mię dzy uczel nia nej 
Ko mi sji Aka de mii Mu zycz nej 
w Kra ko wie i Pa pie skiej Aka de mii 
Teo lo gicz nej w Kra ko wie dla stwo -
rze nia kie run ku mu zy ka ko ściel na, 
a po je go utwo rze niu, do 2016 r., 
peł nił funk cję dy rek to ra Mię dzu -
czel nia ne go In sty tu tu Mu zy ki Ko -
ściel nej w Kra ko wie. Od 2018 ro -
ku pia stu je funk cję pro rek to ra ds. 
stu denc kich i dy dak ty ki UPJPII, 
od 2019 ro ku kie ru je ka te drą Hi -
sto rii Li tur gii. 

Wy pro mo wał prze szło 100 li cen -
cja tów i ma gi strów oraz 2 dok to -
rów. Opu bli ko wał po nad 70 ar ty ku -
łów na uko wych. 
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TEOLOGIA I MUZYKA

Se nat, pod czas wy bor cze go po -
sie dze nia, za de cy do wał o po wie -
rze niu sta no wi ska rek to ra uczel ni 
na la ta 2020-2024 ks. dr. hab. Ro -
ber to wi Ty ra le, prof. UPJPII. 

Ks. dr hab. Ro bert Ty ra ła, prof. 
UPJPII, ur. się w 1965 r. w Kra ko -
wie. 19 ma ja 1990 ro ku zo stał wy -
świę co ny na ka pła na przez kard. 
Fran cisz ka Ma char skie go w wa wel -
skiej ka te drze. Te go sa me go ro ku 
obro nił pra cę ma gi ster ską pt. Wia -
ra, na dzie ja i mi łość w tek stach oj ców 
apo stol skich i uzy skał ty tuł mgra 

KS. DR HAB., PROF. UPJPII 

ROBERT TYRAŁA 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

gdzie współ two rzył In sty tut Ar che -
olo gii, któ rym kie ro wał w la -
tach 1999-2008. W la tach 2008-
2012 był dzie ka nem Wy dzia łu 
So cjo lo gicz no -Hi sto rycz ne go, 
od 2012 pro rek to rem ds. Na uki 
Uni wer sy te tu Rze szow skie go.  

Od kryw ca i ba dacz wie lu sta no -
wisk ar che olo gicz nych w po łu dnio -
wo -wschod niej Pol sce. Czło nek 
Pol skiej Aka de mii Umie jęt no ści, Ko -
mi te tu Na uk Pra - i Pro to hi sto rycz -
nych PAN, Ko mi sji Ar che olo gicz nej 
PAN Od dział w Kra ko wie. Au tor 
i współ au tor 230 pu bli ka cji na uko -
wych (w tym 13 ksią żek/mo no gra -
fii), kie row nik wie lu gran tów i pro -
jek tów ba daw czych (MNiSW, KBN, 
NCN). Je go naj więk szym od kry -
ciem by ły pra ce pro wa dzo ne 
w Cho tyń cu. Od kry te tam pierw sze 
gro dzi sko scy tyj skie wska zu je, że 
wpły wy kul tu ro we przy szły na te 
zie mie ze Wscho du, a nie jak są dzo -
no do tej po ry – z Za cho du. 

tej ka te dry. W la tach 2005-2012 
peł nił funk cję dzie ka na Wy dzia łu 
Pra wa i Ad mi ni stra cji, w 2012 r. zo -
stał wy bra ny na pro rek to ra UMK 
ds. stu denc kich i po li ty ki ka dro wej 
na ka den cję 2012–2016, w 2016 r. 
po now nie zo stał pro rek to rem 
z tym sa mym za kre sem obo wiąz -
ków. 

Zaj mu je się pra wem rzym skim 
i pra wem wy bor czym. Był po my -
sło daw cą i za ło ży cie lem Cen trum 
Stu diów Wy bor czych UMK, któ rym 
kie ru je od 2008 r. Obec nie peł ni 
funk cję kie row ni ka Ka te dry Pra wa 
Rzym skie go, Hi sto rii Pra wa i Ustro -
jów Pań stwo wych. W la tach 2003-
2005 był człon kiem Try bu na łu Sta -
nu. W paź dzier ni ku 2015 r. zo stał 
wy bra ny przez Sejm VII ka den cji sę -
dzią Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, te -
go urzę du nie ob jął z po wszech nie 
zna nych po wo dów po za me ry to -
rycz nych. Jest au to rem i współ au to -
rem kil ku dzie się ciu pu bli ka cji  
na uko wych, dy dak tycz nych i po pu -
lar no nau ko wych z za kre su pra wa 
rzym skie go i pra wa wy bor cze go, 
w tym tych dzie dzin, m.in. Lek sy ko -
nu pra wa wy bor cze go i sys te mów 
wy bor czych. Jest człon kiem kil ku 
to wa rzystw na uko wych. 

teo lo gii na Pa pie skiej Aka de mii Teo -
lo gicz nej w Kra ko wie. W 1996 ro -
ku obro nił pra cę pt. Wkład ks. Grze -
go rza Ger wa ze go Gor czyc kie go 
w roz wój mu zy ki w okre sie ba ro ku 
w Pol sce  w cza sie po try denc kiej re -
for my li tur gicz nej i uzy skał ty tuł li -
cen cja ta ko ściel ne go z teo lo gii 
na Pa pie skiej Aka de mii Teo lo gicz nej 
w Kra ko wie. Z ko lei w 1997 ro ku 
obro nił pra cę ma gi ster ską pt. Jan 
Pa weł II w utwo rach mu zycz nych i zo -
stał ma gi strem sztu ki na Aka de mii 
Mu zycz nej w Kra ko wie. 

NOWY



40

NALEŻY NA NOWO  
PRZEMYŚLEĆ WIELE SPRAW

wspól nie już zro bić, jed nak nie ule ga 
wąt pli wo ści, że po zo sta ją spra wy, 
któ re na le ży na no wo prze my śleć 
i prze kształ cić. Sys tem funk cjo no wa -
nia Uczel ni, tak jak ży we go or ga ni -
zmu, mu si być zdro wy, aby był wy daj -
ny. Chcę tak że, aby był przy ja zny 
i prze wi dy wal ny – pi sał w Sło wie 
do spo łecz no ści UKSW rek tor -elekt.  

W pro gra mie wy bor czym za po -
wia da m.in. pod ję cie sta rań o akre -
dy ta cje mię dzy na ro do we kie run -
ków stu diów, wpro wa dze nie 
na gród za naj lep sze pra ce dy plo -
mo we i na uko we, utwo rze nie spe -
cjal nej ofer ty dy dak tycz nej dla ab -
sol wen tów UKSW oraz więk sze 
otwar cie się na na ucza nie zdal ne 
i e -le ar ning. 

Ks. Cze kal ski (ur. w 1962 r.) ukoń -
czył stu dia na kie run ku bio lo gia 

– Do bro Uni wer sy te tu i człon ków 
Je go spo łecz no ści, za tem wszyst kich 
Pań stwa, sta no wią dla mnie nie wąt -
pli wy prio ry tet na naj bliż szą ka den cję 
ja ko kan dy da ta na Rek to ra UKSW. 
Nie ustan ne zmia ny w sys te mie szkol -
nic twa wyż sze go i na uki, zmie nia ją cy 
się ry nek pra cy oraz ko niecz ność od -
po wie dzi po przez in no wa cje na pa lą -

ce po trze by spo łecz no -go spo dar cze 
kra ju i współ cze sne go świa ta po wo -
du ją, że tak że Uni wer sy tet mu si się 
zmie niać. Wie le rze czy uda ło się nam 

SZACUNEK I WSPÓLNOTA

chciał wzmoc nić wspól no tę z ha słem: 
Wszyst kim na leż ny jest sza cu nek 
i ra zem mo że my zbu do wać przy szłość 
uni wer sy te tu – po wie dział po wy bo -
rze ks. prof. M. Ka li now ski 

Po cho dzi ze Szczyt na. Świę ce nia 
ka płań skie przy jął w Lu bli nie 9 
czerw ca 1987 r. z rąk Ja na Paw ła II. 
Z KUL zwią za ny od 1989 r. Naj -
pierw, w la tach 1989-1993, od był 
stu dia dok to ranc kie na Wy dzia le 
Teo lo gii zwień czo ne uzy ska niem 
stop nia na uko we go dok to ra. 
Od paź dzier ni ka 1993 r. za trud nio -
ny na Wy dzia le Teo lo gii. Ha bi li to wał 
się w ro ku 2001, a w 2008 uzy skał 
ty tuł na uko wy pro fe so ra na uk teo -
lo gicz nych. Za kres po dej mo wa nej 
przez nie go pro ble ma ty ki ba daw -
czej to: za gad nie nie cho rych w sta -
nach ter mi nal nych i ich ro dzin; pro -
ble ma ty ka ze spo łu wspie ra ją ce go; 
po za me dycz ne aspek ty opie ki pa -
lia tyw nej i ho spi cyj nej, pro fi lak ty ka 

– Je stem za szczy co ny wy bo rem 
przez Se nat Aka de mic ki KUL na sta -
no wi sko rek to ra, jest to dla mnie wiel -
ka ra dość i sa tys fak cja, że po tak 
wspa nia łym, ośmio let nim okre sie rek -
to ra ks. prof. dr hab. An to nie go Dę -
biń skie go mo gę to dzie ło kon ty nu -
ować i z tym więk szym opty mi zmem, 
i po par ciem księ dza rek to ra pa trzę 
z uf no ścią w przy szłość. Je stem w tej 
szczę śli wej sy tu acji, że stra te gia KUL 
zo sta ła za twier dzo na w stycz niu br. 
i mam go to wy pro gram swo jej ak tyw -

no ści na naj bliż sze la ta, czy li wy miar 
mi syj ny, ba daw czy, kształ ce nia, ad mi -
ni stra cji. Mo gę za pew nić, że bę dę 

KS. PROF. DR HAB.  

RYSZARD CZEKALSKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

KS. PROF. DR HAB.  

MIROSŁAW KALINOWSKI
Katolicki Uniwersytet Lubelski

NOWY

NOWY
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na Wy dzia le Bio lo gii i Na uk o Zie mi 
na Uni wer sy te cie Mi ko ła ja Ko per -
ni ka w To ru niu oraz fi lo zo ficz no -
-teo lo gicz ne w Wyż szym Se mi na -
rium Du chow nym w Płoc ku 
(1989), po któ rych przy jął świę ce -
nia ka płań skie w płoc kiej ka te drze 
w 1989 ro ku. Stu dia spe cja li stycz ne 
z teo lo gii prak tycz nej i ka te che ty ki 
ukoń czył w Aka de mii Teo lo gii Ka to -
lic kiej w War sza wie. W 1996 ro ku 
uzy skał dok to rat, w 2006 ro ku 
– ha bi li ta cję, zaś w 2014 ro ku – ty -
tuł pro fe so ra. Stu dio wał rów nież 
w In sty tu cie Ka to lic kim w Pa ry żu. 

Z UKSW jest zwią za ny od cza sów 
stu diów, pod ję tych w po ło wie 
lat 80, od 1999 ro ku pra cu je 
w uczel ni, naj pierw ja ko ad iunkt, 
a na stęp nie, po ha bi li ta cji od 2007 
r., ja ko pro fe sor nad zwy czaj ny, zaś 
od 2015 r. ja ko pro fe sor zwy czaj ny. 
Od 2007 r. był kie row ni kiem Ka te -
dry Ka te che ty ki Ma te rial nej, a na -
stęp nie Ka te dry Ko mu ni ka cji Wia ry 
i Hi sto rii Ka te che zy, w la tach 2010-

pa to lo gii spo łecz nych; re so cja li za cja 
przez edu ka cję, teo lo gia pa sto ral na. 

Pra cę na uko wą łą czy ze spra wo -
wa niem funk cji ad mi ni stra cyj nych, 
m.in. w la tach 1996-2004 był de le -
ga tem rek to ra KUL ds. kon tak tów 
z za gra ni cą. W la tach 2002-2005 
i 2018-2019 spra wo wał funk cję dy -
rek to ra In sty tu tu Na uk o Ro dzi nie. 
Zor ga ni zo wał Po dy plo mo we Stu -
dium Pro fi lak ty ki i Te ra pii od Nar -
ko ty ków (in sty tu cja cer ty fi ko wa -
na przez Mi ni stra Zdro wia). 
W la tach 1996-2001 był kon sul tan -
tem Ko mi sji Dusz pa ster skiej Epi -
sko pa tu Pol ski, w la tach 2004-2016 
kon sul to rem Ra dy Na uko wej Kon -
fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski. W la -
tach 2004-2008 spra wo wał funk cję 
pro rek to ra ds. na uki i współ pra cy 
z za gra ni cą KUL. Od 2006 do 2009 
był Prze wod ni czą cym Kon wen tu 
Eu ro pej skie go Ko le gium Pol skich 
i Ukra iń skich Uni wer sy te tów z sie -
dzi bą w Lu bli nie. W la tach 2008-
2016 stał na cze le Ko le gium Dzie -
ka nów Wy dzia łów Teo lo gii 
w Pol sce.  

Eks pert Pol skiej Ko mi sji Akre dy -
ta cyj nej w ka den cji 2020-2023. 

2016 pro dzie ka nem ds. na uko wych 
i fi nan so wych Wy dzia łu Teo lo gicz -
ne go UKSW. Od 2016 r. peł nił funk -
cję pro rek to ra UKSW ds. na uki 
i współ pra cy mię dzy na ro do wej. 
W la tach 2012–2016 prze wod ni -
czył se nac kiej Ko mi sji ds. Na uki 
i Kadr Na uko wych. 

Po za uczel nią peł nił wie le funk cji 
kie row ni czych. W ma cie rzy stej 
die ce zji płoc kiej przez wie le lat 
pra co wał w Ku rii i od po wia dał 
za spra wy zwią za ne z ka te che zą 
dzie ci i mło dzie ży. Przez dzie sięć 
lat peł ni funk cję Dy rek to ra Wy dzia -
łu Ka te che tycz ne go Ku rii Die ce zjal -
nej Płoc kiej i Wi ka riu sza Bi sku pie -
go ds. Ka te chi za cji Die ce zji 
Płoc kiej. Wy kła dał w Wyż szym Se -
mi na rium Du chow nym w Płoc ku. 
Za za słu gi dla die ce zji zo stał od zna -
czo ny god no ścią Ka no ni ka Gre -
mial ne go Ka pi tu ły Ka te dral nej 
Płoc kiej. Oj ciec Świę ty św. Jan Pa -
weł II od zna czył go god no ścią Ka -
pe la na Je go Świą to bli wo ści.

Lau re at licz nych na gród i od zna -
czeń, m. in: Krzy żem Ka wa ler skim 
Or de ru Od ro dze nia Pol ski; 
za przy go to wa nie stan dar dów na -
ucza nia stu diów li cen cjac kich i ma -
gi ster skich na kie run ku na uka o ro -
dzi nie otrzy mał wy róż nie nie 
Prze wod ni czą ce go Ra dy Głów nej 
Szkol nic twa Wyż sze go (2003), 
w uzna niu za sług dla dia lo gu kul tu -
ro we go i świa dec twa praw dy słu -
żą cej bu do wa niu du cho wej jed no -
ści mię dzy Pol ską a Ukra iną 
– Me mo ria iu sto rum (2008), 
za pra cę i za an ga żo wa nie na rzecz 
dru gie go czło wie ka Me dal Pre zy -
den ta Mia sta Lu bli na (2009), Me -
dal 700-le cia Mia sta Lu bli na w do -
wód uzna nia za wkład w roz wój 
Mia sta oraz za słu gi na rzecz je go 
Miesz kań ców (2017). Ks. prof. dr 
hab. Mi ro sław Ka li now ski (ur. 14 
lip ca 1962 r.) kie ru je Ka te drą Opie -
ki Spo łecz nej Pa lia tyw nej i Ho spi -
cyj nej KUL, od czte rech lat ja ko 
wo lon ta riusz jest Pre ze sem Ho spi -
cjum Do bre go Sa ma ry ta ni na w Lu -
bli nie, jest człon kiem Ra dy Po li ty ki 
Pe ni ten cjar nej – or ga nu do rad cze -
go Mi ni stra Spra wie dli wo ści.




– Po li tech ni ka Bia ło stoc ka ma 

ogrom ny po ten cjał opar ty na tra dy cji, 
na wza jem nym sza cun ku. Je ste śmy 
śro do wi skiem aka de mic kim, do te go 
do cho dzi jesz cze nasz sze ro ki ka pi tał 
re la cyj ny. Uwa żam, że to są ge nial ne 
pod sta wy do te go, że by śmy wspól nie 
two rzy li po li tech ni kę przy szło ści. Pod -
sta wą mo jej dzia łal no ści bę dzie dba -
nie o zrów no wa żo ny roz wój uczel ni: 
kon se kwent na bu do wa po ten cja łu 
na uko we go i dy dak tycz ne go, po rząd -
ko wa nie struk tu ry – bu do wa no wych 
ka na łów ko mu ni ka cji i ad mi ni stro wa -
nia na uką i dy dak ty ką, po pra wa wa -
run ków pra cy – mó wi ła rek tor -
-elekt, pierw sza ko bie ta na tym 
sta no wi sku w 70-let niej hi sto rii 
uczel ni, po ogło sze niu wy ni ków. 
Na urząd rek to ra star to wa ła z wi -
zją stwo rze nia uczel ni eu ro pej skiej, 
otwar tej na no we idee, my śli i lu -

– Przy szłość i tro ska o roz wój, te 
dwa klu czo we aspek ty ist nie nia Po li -
tech ni ki Po znań skiej, for mu łu ją w mo -
im prze ko na niu głów ne ce le ak tyw no -
ści ko lej ne go rek to ra na szej Al ma 
Ma ter. Dzi siaj, wkra cza jąc w dru gie 
stu le cie wyż sze go szkol nic twa tech -
nicz ne go w Po zna niu, sto imy 
przed no wy mi wy zwa nia mi. Je stem 
w peł ni prze ko na ny, że nie zbęd ny jest 
Uni wer sy tet Tech nicz ny, któ ry bę dzie 
od gry wał waż ną ro lę w re gio nie, kra -
ju i Eu ro pie oraz przy czy niał się 
do roz wią zy wa nia istot nych i klu czo -
wych wy zwań dy dak tycz nych, pro ble -
mów na uko wych i tech nicz nych, ale 
tak że ży cia co dzien ne go. Ta ką uczel -
nię chcę da lej two rzyć z pań stwa ak -
tyw nym udzia łem – pi sał prof. Teo fil 

DZIAŁAJMY 
WSPÓLNIE


NIEZBĘDNY JEST 
UNIWERSYTET 
TECHNICZNY

w 2002 r. dok to ra ha bi li to wa ne -
go, w grud niu 2007 r. otrzy mał  
ty tuł pro fe so ra na uk tech nicz -
nych. W la tach 2002-2008 zaj mo -
wał sta no wi sko pro dzie ka na ds. 
ogól nych Wy dzia łu Me cha nicz ne -
go Tech no lo gicz ne go PŚ, w la -
tach 2012-2016 był dzie ka nem 
swo je go wy dzia łu. Peł nił obo -
wiąz ki Peł no moc ni ka Rek to ra Po -
li tech ni ki Ślą skiej ds. Współ pra cy 
Na uko wej z Po lo nią oraz Peł no -
moc ni ka Rek to ra Po li tech ni ki Ślą -
skiej ds. Re ali za cji Pro jek tów Dy -
dak tycz nych. W 2016 r. zo stał 
wy bra ny na sta no wi sko rek to ra 
Po li tech ni ki Ślą skiej. W 2018 r. 
wspól no ta aka de mic ka Ghe or ghe 
Asa chi Tech ni cal Uni ver si ty of 
Iaşi w Ru mu nii uho no ro wa ła prof. 
Mę ży ka god no ścią Dok to ra Ho -
no ris Cau sa tej uczel ni.  

W 2008 r. zo stał po wo ła ny 
do Ra dy Na uko wej Ośrod ka Ba -
daw czo -Roz wo jo we go Urzą dzeń 
Me cha nicz nych „OBRUM”, gdzie 
od 2009 r. był dy rek to rem ds. 
tech nicz nych, a na stęp nie dy rek to -
rem ds. roz wo ju (do 2011). Peł nił 
tak że funk cję do rad cy Pre ze sa fir -
my ROSOMAK S.A. Jed nym 
z efek tów je go współ pra cy z part -
ne ra mi z bran ży obron nej by ło 
utwo rze nie 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 re go był jed nym z ini cja -
to rów i któ rym kie ro wał 
w la tach 2014-2015. 

W pra cy na uko wej zaj mu je się 
za gad nie nia mi z za kre su ana li zy 
wraż li wo ści, dy na mi ki ma szyn, 
me cha tro ni ki, opty ma li za cji oraz 
ukła dów elek tro me cha nicz nych. 
Re ali zo wał pra ce z za kre su dy na -
mi ki ma szyn, me cha tro ni ki, pro -
jek to wa nia po jaz dów woj sko -
wych, a tak że pra ce zwią za ne 
z za sto so wa niem me cha tro ni ki 
w me dy cy nie. 

Pro fe sor za sy gna li zo wał tak że, że 
w nad cho dzą cej ka den cji głów ny -
mi za da nia mi bę dzie opty ma li za cja 
funk cjo no wa nia uczel ni w za kre sie 
re ali zo wa nym we wnątrz uczel ni, 
w tym do sko na le nia pro ce su dy -
dak tycz ne go, ofer ty dy dak tycz nej, 
roz po zna wal no ści mię dzy na ro do -
wej oraz peł na re ali za cja pro gra mu 
„Ini cja ty wa Do sko na ło ści -Uczel nia 
Ba daw cza”. 

 Prof. Ar ka diusz Mę żyk (ur. 
w 1962 r.) w 1987 r. ukoń czył me -
cha ni kę i bu do wę ma szyn na Wy -
dzia le Me cha nicz nym Tech no lo -
gicz nym Po li tech ni ki Ślą skiej. 
Za wo do wo zwią za ny z PŚ 
od 1987 r., w ma cie rzy stej uczel -
ni uzy ski wał ko lej ne stop nie na -
uko we w za kre sie na uk tech nicz -
nych – w 1994 r. ty tuł dok to ra, 

– Naj trud niej sze zmia ny wdro ży li -
śmy – zwra cał się do pra cow ni -
ków uczel ni prof. Ar ka diusz Mę -
żyk, pre zen tu jąc swój pro gram 
wy bor czy p. t.: Po li tech ni ka Ślą -
ska. Wspól no ta, roz wój i pre stiż. 
– Wspól nie zro bi li śmy wie le, zrób my 
wię cej! – a ko lej ne la ta po win ni śmy 
po świę cić do sko na le niu pro ce sów 
i zrów no wa żo ne mu roz wo jo wi ca łej 
wspól no ty aka de mic kiej oraz dal sze -
mu bu do wa niu pre sti żu Po li tech ni ki 
Ślą skiej. 

 Wie lo krot nie w wy po wie dziach 
o Po li tech ni ce Ślą skiej, ostat nio 
z oka zji 75. le cia uczel ni, rek tor Ar -
ka diusz Mę żyk pod kre ślał, że 
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. 



PROF. DR HAB. INŻ. 
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2006 wy kła da ła w ełc kiej fi lii Wyż -
szej Szko ły Fi nan sów i Za rzą dza -
nia w Bia łym sto ku. 

Jej za in te re so wa nia ba daw cze 
do ty czą efek tyw no ści ochro ny ma -
te ria ło wo -struk tu ral nej ma te ria łów 
ka pi lar no -po ro wa tych, wpły wu ak -
tyw nych do dat ków mi ne ral nych 
na wła ści wo ści be to nu, hi sto rycz -
nych za praw sto so wa nych przy bu -
do wie obiek tów hy dro tech nicz -
nych Ka na łu Au gu stow skie go oraz 
za sto so wa nia zbro je nia kom po zy -
to we go w kon struk cjach z be to nu 
o pod wyż szo nej trwa ło ści. Jest au -

tor ką i współ au tor ką ok. 190 pu bli -
ka cji na uko wych, wzię ła udział 
w po nad 40 kon fe ren cjach kra jo -
wych i mię dzy na ro do wych.

dzi, sza nu ją cej róż no rod ność i wie -
lo kul tu ro wość: – Uwa żam, że stać 
nas na to, że by śmy by li uczel nią eu -
ro pej ską. Po li tech ni ka nie bę dzie 
pręż nie się roz wi jać bez umię dzy na -
ro do wie nia, dla te go du ży na cisk kła -
dę na utrzy my wa nie kon tak tów po -
za kra jem, co za war łam w swo im 
pro gra mie wy bor czym Po li tech ni ka 
Przy szło ści – Dzia łaj my wspól nie! –  

Prof. Mar ta Ko sior -Ka zbe ruk (ur. 
w 1971 r.) jest ab sol went ką Po li -
tech ni ki Bia ło stoc kiej na kie run ku 
bu dow nic two, spe cjal ność: kon -
struk cje bu dow la ne i in ży nier skie. 
W 2002 r. uzy ska ła sto pień dok to -
ra na uk tech nicz nych w dys cy pli -
nie bu dow nic two, spe cjal ność: 
kon struk cje be to no we, ma te ria ły 
bu dow la ne, w 2014 r. zo sta ła dok -
to rem ha bi li to wa nym na uk tech -
nicz nych. Pra cę w PB roz po czę ła 
w 1995 r. na sta no wi sku asy sten ta 
w Ka te drze Kon struk cji Be to no -
wych na Wy dzia le Bu dow nic twa 
i In ży nie rii Śro do wi ska, gdzie za -
trud nio na jest do dziś ja ko pro fe -
sor nad zwy czaj ny. W la tach 2004-

Re ali zo wał m.in. pro jek ty i gran ty 
ba daw czo -roz wo jo we do ty czą ce 
za awan so wa nych ma te ria łów hy -
bry do wych i kom po nen tów wy -
twa rza nych na ba zie su row ców od -
na wial nych do ma te ria łów ścier nych 
oraz funk cjo nal nych ma tryc nie -
orga nicz nych. W swo im do rob ku 
ma po nad 432 pu bli ka cji na uko -
wych, w tym 380 pu bli ka cji in dek -
so wa nych przez Thom son Reu ters 
JCR. Jest au to rem 30 pa ten tów (i 10 
ocze ku ją cych na przy zna nie wy na -
laz ków) i 8 wdro żo nych tech no lo -
gii. In deks Hir scha=39. 

Jest człon kiem ko re spon den tem 
Pol skiej Aka de mii Na uk. Za sia da 
w Ko mi sji ds. Współ pra cy Mię dzy -
na ro do wej Kon fe ren cji Rek to rów 
Aka de mic kich Szkół Pol skich. 

Je sio now ski w swo im pro gra mie 
wy bor czym. Rek tor -elekt zo bo wią -
zy wał się do bu do wy struk tu ry or -
ga ni za cyj nej, w mia rę moż li wo ści 
umoż li wia ją cej in te gra cję ba da czy, 
m.in. po przez stwo rze nie wspar cia 
mo ty wa cyj ne go, w tym fi nan so we -
go i za pew niał, że każ da ini cja ty wa 
two rze nia no wych, uni kal nych ob -
sza rów ba daw czych i tech nicz nych 
znaj dzie je go wspar cie.  

Prof. Teo fil Je sio now ski (ur. 
w 1970 r.) jest ab sol wen tem Wy -
dzia łu Tech no lo gii Che micz nej Po li -
tech ni ki Po znań skiej (1995 r.). 
Od po cząt ku ka rie ry za wo do wej 
zwią za ny z po znań ską uczel nią. 
W 1999 r. uzy skał na tym wy dzia le 
sto pień dok to ra, w 2008 r. – dok to -
ra ha bi li to wa ne go. W 2013 r. otrzy -
mał ty tuł pro fe sor ski. Był pro dzie -
ka nem ds. stu denc kich i ogól nych 
oraz ds. na uki Wy dzia łu Tech no lo gii 
Che micz nej. Od 2010 r. kie ru je Za -
kła dem Tech no lo gii Che micz nej. 
W mi ja ją cej ka den cji peł ni funk cję 
pro rek to ra ds. edu ka cji usta wicz nej. 

PROF. DR HAB. INŻ.  

MARTA  
KOSIOR-KAZBERUK 

Politechnika Białostocka

PROF. DR HAB. INŻ.  

TEOFIL JESIONOWSKI 
Politechnika Poznańska
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Wy gra na nie za sko czy ła prof. Ko -
szel ni ka, choć miał 3 kontr kan dy -
da tów. – Przy go to wy wa łem się do te -
go i spo dzie wa łem się ta kie go wy ni ku 
– mó wi rze szow skim me diom rek -
tor -elekt Po li tech ni ki Rze szow skiej. 
Wcze śniej, w swo im pro gra mie 
wy bor czym, zwra cał się do spo -
łecz no ści aka de mic kiej: – Uwa żam, 
że bę dę do brym ster ni kiem okrę tu 
Po li tech ni ka Rze szow ska, po nie wąt -
pli wie trud nych wo dach naj bliż szych 
lat. W kon cep cji roz wo ju uczel ni 
na pierw szym miej scu po sta wił 
na upo rząd ko wa nie sy tu acji w ad -
mi ni stra cji uczel ni i przy wró ce nie 
ka na łów ko mu ni ka cji. Za po wie -
dział zmia nę kul tu ry za rzą dza nia 
uczel nią, a tak że stwo rze nie sys te mu 
efek tyw nej ko mu ni ka cji i współ pra cy, 
sza cun ku, wza jem ne go wspar cia. 

– De ter mi na cja i mo bi li za cja wie -
lu osób po zwo li ła uzy skać dru gie 
miej sce w kon kur sie MNiSW „Ini cja -
ty wa do sko na ło ści – uczel nia ba daw -
cza”. To osią gnię cie to oczy wi ście 
suk ces ca łej spo łecz no ści aka de mic -
kiej: obec nej eki py rek tor skiej i dzie -
kań skiej, po przed nich władz, na -
szych na ukow ców oraz wszyst kich 
pra cow ni ków uczel ni. Po li tech ni ka 
Gdań ska ma nie po wta rzal ną szan sę 
na szyb ki roz wój i zna czą cą po pra wę 
swo jej po zy cji na uko wej w Pol sce 
i na świe cie – pod kre ślał prof. 
Krzysz tof Wil de po ogło sze niu wy -
ni ków wy bo rów na rek to ra, do da -
jąc, że naj więk szym skar bem Po li -
tech ni ki Gdań skiej są pra cow ni cy.  

Prof. dr hab. inż. Krzysz tof Wil -
de (ur. w19 66 r.) w la tach 1984-

POTRZEBNA 
ZMIANA 

ZARZĄDZANIA 
UCZELNIĄ

DETERMINACJA 
I MOBILIZACJA

Spe cja li zu je się w bu do wie i eks -
plo ata cji ma szyn. Pro wa dził ba da -
nia nad tur bi na mi wia tro wy mi ma -
łej mo cy, sys te mem usu wa nia rtę ci 
z ga zów wy lo to wych blo ków 
ener ge tycz nych spa la ją cych wę giel 
bru nat ny oraz me to da mi i sys te -
mem uty li za cji opa ko wań ae ro zo -
lo wych. Opie ko wał się ze spo łem 
mło dych na ukow ców, któ ry re ali -
zo wał ob li cze nia i na pęd śmi gło wy 
do naj szyb sze go na świe cie he li -
kop te ra Eu ro cop ter X3. 

W 1997 r. roz po czął współ pra cę 
z In sty tu tem Cen trum Zdro wia 
Mat ki Po lki w Ło dzi i Fun da cją 
Roz wo ju Kar dio chi rur gii w Za brzu 
w ob sza rze in ży nie rii bio me dycz -
nej. W la tach 2008-2012 kie ro wał 
jed nym z za dań w pro jek cie „Pol -
skie sztucz ne ser ce”. Współ two -
rzył no wą ko mo rę wspo ma ga nia 
ser ca dla do ro słych, trzy ty py ko -
mór pe dia trycz nych i me cha nicz -
ne za staw ki ser ca. Jest współ au to -
rem 10 pa ten tów i 15 zgło szeń 
pa ten to wych. 

– Je stem za szczy co ny, że po wie -
rzo no mi kie ro wa nie na szą wspa nia -
łą uczel nią, za któ rą stoi 75 lat tra -
dy cji i do świad czeń. Wiem, ja ka to 
od po wie dzial ność za rzą dzać roz wo -
jem Po li tech ni ki Łódz kiej, któ ra na -
le ży do czo ło wych w kra ju i jest do -
brze roz po zna wal na za gra ni cą. 

Wie rzę, że do bra współ pra ca, któ rą 
uzna ję za fun da ment, ca łej wspól -
no ty aka de mic kiej po zwo li nam zbu -
do wać lep szą przy szłość. Ra zem 
spro sta my no wym wy zwa niom. Bę -
dę wy peł niał funk cję rek to ra kie ru -
jąc się sza cun kiem dla na szej aka -
de mic kiej spo łecz no ści – mó wił 
prof. Krzysz tof Jóź wik tuż po wy -
bo rze na sta no wi sko rek to ra. 

Prof. dr hab. Krzysz tof Jóź wik 
(ur. w 1962 r.) w jest ab sol wen tem 
Wy dzia łu Me cha nicz ne go Po li -
tech ni ki Łódz kiej. W 1987 r. ukoń -
czył stu dia z za kre su bu do wy 
i eks plo ata cji ma szyn i roz po czął 
pra cę w In sty tu cie Ma szyn Prze -
pły wo wych, któ re go dy rek to rem 
zo stał 20 lat póź niej. Dok to ry zo -
wał się w 1998 r.  Sto pień na uko -
wy dok to ra hab. uzy skał w 2006 r.  
W 2014 r. zo stał pro fe so rem na uk 
tech nicz nych. Od stycz nia 2020 r. 
peł nił funk cję pro rek to ra ds. 
kształ ce nia, po dob nie jak w la -
tach 2008-2012. W mar cu br.  
zo stał kie row ni kiem szta bu an ty -
kry zy so we go PŁ w związ ku z pan -
de mią ko ro na wi ru sa. Był pro fe so -
rem wi zy tu ją cym w Co ven try 
Uni ver si ty, a przez Cran field Uni -
ver si ty zo stał po wo ła ny na eg za -
mi na to ra ze wnętrz ne go. 



PROF. DR HAB. INŻ. 

KRZYSZTOF JÓŹWIK 
Politechnika Łódzka

WSPÓŁPRACA  
– FUNDAMENT 

NASZEJ 
WSPÓLNOTY

1989 od był stu dia wyż sze na Wy -
dzia le Bu dow nic twa Lą do we go 
Po li tech ni ki Gdań skiej. Sto pień 
dok to ra na uk tech nicz nych uzy -
skał w Ja po nii, gdzie stu dio wał 
na Wy dzia le Bu dow nic twa Lą do -
we go Uni wer sy te tu To kij skie go. 
W la tach 1995-1999 pra co wał 
tam ko lej no na sta no wi skach:  
asy sten ta, ad iunk ta i pro fe so ra 
uczel ni. W 2002 r. Ra da Wy dzia łu 
Bu dow nic twa Lą do we go Po li -
tech ni ki Gdań skiej nada ła  
mu sto pień dok to ra ha bi li to wa ne -
go na uk tech nicz nych (je go roz -
pra wa ha bi li ta cyj na zo sta ła wy -
róż nio na, a w 2004 r. uzy ska ła 
Na gro dę Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów). W 2009 r. otrzy mał ty tuł 
na uko wy pro fe so ra.  

NOWY
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Se na tu i ko mi sji se nac kich, wy -
dzia ło wych, re kru ta cyj nych. 

Za in te re so wa nia na uko we prof. 
Pio tra Ko szel ni ka do ty czą za gad -
nień ochro ny śro do wi ska wod ne go 
przed za nie czysz cze nia mi an tro po -
ge nicz ny mi, w tym za nie czysz cze -
nia mi no wej ge ne ra cji (emer ging 
pol lu tants). We współ pra cy z prze -
my słem jest współ au to rem pa ten -
tu. Au tor trzech mo no gra fii na uko -
wych. Ma na kon cie tak że 
po nad 180 pu bli ka cji w cza so pi -
smach i ma te ria łach re cen zo wa -
nych, zre ali zo wał wie le prac zle co -
nych, kie ro wał za da nia mi w ra mach 
pro jek tów fi nan so wa nych z NCBiR, 
gdzie li de ra mi by ły jed nost ki prze -
my sło we. Wy pro mo wał 134 ma gi -
strów i in ży nie rów.  

Od 2012 r. prof. Ko szel nik jest 
człon kiem Ko mi te tu In ży nie rii Śro -
do wi ska Pol skiej Aka de mii Na uk.

 Prof. Ko szel nik (ur. w 1972 r.) 
jest ab sol wen tem Po li tech ni ki 
Rze szow skiej. W 1996 r. ukoń czył 
stu dia na kie run ku tech no lo gia 
che micz na na Wy dzia le Che micz -
nym i roz po czął pra cę na uko wą 
na rzecz swo jej Al ma Ma ter w Za -
kła dzie In ży nie rii i Che mii Śro do -
wi ska na Wy dzia le Bu dow nic twa, 
In ży nie rii Śro do wi ska i Ar chi tek -
tu ry, w któ rej pra cu je do dziś.  
Ty tuł dok to ra zdo był w 2003 r. 
na Wy dzia le In ży nie rii Bu dow la nej 
i Sa ni tar nej Po li tech ni ki Lu bel skiej. 
Sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go 
na uk tech nicz nych w dys cy pli nie 
in ży nie ria śro do wi ska uzy skał 
w 2009 r. de cy zją Ra dy Wy dzia łu 
In ży nie rii Śro do wi ska Po li tech ni ki 
War szaw skiej, a ty tuł pro fe so ra 
na uk tech nicz nych w 2019 r. 
w Wy dzia le In sta la cji Bu dow la -
nych, Hy dro tech ni ki i In ży nie rii 
Śro do wi ska Po li tech ni ki War -
szaw skiej.  

W Po li tech ni ce Rze szow skiej 
peł nił wie le funk cji. Od 2012 
do 2019 r. (przez dwie ka den cje) 
był dzie ka nem Wy dzia łu Bu dow -
nic twa In ży nie rii Śro do wi ska  
i Ar chi tek tu ry. Był i jest człon kiem 

nych w naj waż niej szych ba zach: 
Web of Scien ce, Go ogle Scho lar 
i Sco pus (h -in dex rów ny od po -
wied nio 18, 22 i 21), cy to wa nych 
po nad 1630 ra zy przez au to rów 
z 60 państw. Uzy skał czte ry pa -
ten ty, zre ali zo wał po nad 220 eks -
per tyz, pro jek tów oraz opra co -
wań tech nicz nych.  

W 2016 r. zo stał człon kiem ko -
re spon den tem Pol skiej Aka de mii 
Na uk. Od 2011 r. jest człon kiem 
Ko mi te tu In ży nie rii Lą do wej 
i Wod nej PAN, a od 2016 r. Ko mi -
te tu Me cha ni ki PAN. Jest do świad -
czo nym do rad cą w ze spo łach spe -
cja li stycz nych Mi ni ster stwa Na uki 
i Szkol nic twa Wyż sze go.  

W la tach 2002-2004 był pro dzie -
ka nem ds. kształ ce nia na Wy dzia -
le In ży nie rii Lą do wej Po li tech ni ki 
Gdań skiej. W ka den cji 2004-2008 
ja ko pierw szy dzie kan Wy dzia łu 
In ży nie rii Lą do wej i Śro do wi ska 
zre ali zo wał trud ną mi sję kie ro wa -
nia jed nost ką po wsta łą z po łą cze -
nia Wy dzia łu Bu dow nic twa Wod -
ne go i In ży nie rii Śro do wi ska oraz 
Wy dzia łu In ży nie rii Lą do wej.  
W la tach 2015-2019 kie ro wał Ka -
te drą Wy trzy ma ło ści Ma te ria łów. 
W 2016 r. zo stał po now nie wy bra -
ny dzie ka nem Wy dzia łu In ży nie rii 
Lą do wej i Śro do wi ska, a w 2019 r. 
zo stał wy bra ny rek to rem Po li -
tech ni ki Gdań skiej. 

Jest spe cja li stą w za kre sie mo -
stow nic twa, me cha ni ki bu dow li 
oraz dia gno sty ki i mo ni to rin gu 
kon struk cji in ży nier skich. Pro wa -
dzi ba da nia na uko we i pra ce roz -
wo jo we w dys cy pli nie in ży nie ria 
lą do wa i trans port. Au tor i współ -
au tor oko ło 70 prac in dek so wa -

PROF. DR HAB. INŻ.  

PIOTR KOSZELNIK
Politechnika Rzeszowska 

PROF. DR HAB. INŻ.  

KRZYSZTOF WILDE
Politechnika Gdańska
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– Prio ry te tem bę dzie stwo rze nie 
sys te mu mo ty wa cyj ne go po zwa la ją -
ce go na cią gły roz wój na uki i dy dak -
ty ki, któ ry w kon se kwen cji da wał 
bę dzie uczel ni kom fort fi nan so wy. 
Dzię ki pra cy po przed nich oraz obec -
ne go rek to ra ma my do sko na łe za -
ple cze in fra struk tu ral ne, któ re mu -
si my za cząć le piej wy ko rzy sty wać, 
z po żyt kiem dla dzia łal no ści dy dak -
tycz nej, roz wo ju na uko we go na szych 

pra cow ni ków, a tak że współ pra cy 
z oto cze niem biz ne so wym – mó wił 
me diom prof. Pa ter po wy bo rze 

LEPIEJ WYKORZYSTAĆ 
INFRASTRUKTURĘ

– Kan dy du jąc do god no ści rek to ra 
przed sta wiam wy pra co wa ne sta no -
wi sko i w zgo dzie z war to ścia mi, któ -
re uzna ję, pod da ję de mo kra tycz nej 
oce nie wi zję uczel ni par ty cy pa cyj nej 
– Po li tech ni ki opar tej na tra dy cyj nych 
war to ściach, awan gar do wej w dzia -
ła niu. Zgod nie z tą ideą, ja ko rek tor 
dą żył bym do uzgod nie nia wszyst kich 
klu czo wych de cy zji wpły wa ją cych 

na kształt uczel ni z ca łą aka de mic ką 
wspól no tą. Struk tu ra or ga ni za cyj na, 
któ rą uwa żam za wła ści wą, opie ra 
się na utrzy ma niu, a na wet wzmoc -

TRADYCYJNE WARTOŚCI  
– AWANGARDOWE DZIAŁANIA

nie niu pod mio to wej ro li wy dzia łów. 
(…) Za prio ry te to wy cel przyj mu ję 
dą że nie do eli mi no wa nia na kła da ją -
cych się kom pe ten cji i kon flik tów de -
cy zyj nych. W tej sfe rze za naj istot -
niej sze uzna ję ja sne okre śle nie gra nic 
kom pe ten cji Rad Na uko wych Dys cy -
plin. Ich ro lą po win no być przede 
wszyst kim pro wa dze nie po stę po wań 
awan so wych oraz oce na i ko or dy na -
cja dzia łań w sfe rze na uko wej.  
Ba da nia, po dob nie jak dy dak ty ka, 
po win ny po zo stać w do me nie od po -
wie dzial no ści wy dzia łów – de kla ro -
wał w swo im pro gra mie wy bor -
czym prof. Za rem ba.  

Prof. Krzysz tof Za rem ba (ur. 
w 1958 r.) w 1976 r. zo stał przy ję -
ty, ja ko lau re at Olim pia dy Fi zycz -
nej, na Wy dział Elek tro ni ki Po li -
tech ni ki War szaw skiej. Stu dia 
ukoń czył z wy róż nie niem i Na gro -

PROF. DR HAB. INŻ.  

ZBIGNIEW PATER
Politechnika Lubelska

PROF. DR HAB. INŻ.  

KRZYSZTOF ZAREMBA
Politechnika Warszawska

na rek to ra. Za po wie dział m.in. 
wpro wa dze nie tzw. eta tów ba -
daw czych oraz utwo rze nie uczel -
nia ne go bu dże tu oby wa tel skie go 
– de cy du ją cy głos w spra wie re ali -
zo wa nych w je go ra mach pro jek -
tu mie li by stu den ci.  

Prof. Pa ter (ur. w 1965 r.) ukoń czył 
w 1990 ro ku stu dia na Wy dzia le Me -
cha nicz nym Po li tech ni ki Lu bel skiej, 
uzy sku jąc ty tuł ma gi stra in ży nie ra 
me cha ni ka i pod jął pra cę na sta no -
wi sku asy sten ta w Ka te drze Ob rób -
ki Pla stycz nej (obec nie Ka te dra 
Kom pu te ro we go Mo de lo wa nia 
i Tech no lo gii Ob rób ki Pla stycz nej), 
któ rą od 2007 ro ku kie ru je. W 1994 
r. obro nił pra cę dok tor ską, w 2001 
– uzy skał ha bi li ta cję, a w 2008 
– otrzy mał no mi na cję pro fe sor ską. 
W 2008 ro ku otrzy mał ty tuł na uko -
wy pro ce so ra na uk tech nicz nych. 
W ka den cji 2008-2012 prof. Zbi -

NOWY

NOWY
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gniew Pa ter spra wo wał funk cję pro -
rek to ra ds. na uki Po li tech ni ki Lu bel -
skiej, od 2012 ro ku jest dzie ka nem 
Wy dzia łu Me cha nicz ne go uczel ni.  

Prof. Pa ter zaj mu je się te ma ty ką 
ob rób ki pla stycz nej, głów nie ob -
rób ki ob ję to ścio wej, a w szcze gól -
no ści teo rią i tech no lo gią wal co -
wa nia po przecz no – kli no we go 
oraz ku cia ma try co we go. Je go za -
in te re so wa nia obej mu ją tak że za -
gad nie nia zwią za ne z za sto so wa -
niem no wo cze sne go apa ra tu 
ma te ma tycz ne go i wy ko rzy sta -
niem me tod kom pu te ro wych 
w ana li zie pro ce sów, jak rów nież 
z po szu ki wa niem no wych me tod 
kształ to wa nia pla stycz ne go me ta -
li. Ak tyw nie po zy sku je środ ki 
na ba da nia na uko we.  

Do ro bek na uko wy prof. Pa te ra 
obej mu je m. in.16 mo no gra fii na -
uko wych, 5 skryp tów dy dak tycz -
nych, 187 ar ty ku łów w cza so pi -
smach na uko wych, 9 pa ten tów 
i po nad 60 zgło szeń pa ten to wych. 
Wy pro mo wał 5 dok to rów na uk 
tech nicz nych oraz po nad 90 ma gi -
strów i in ży nie rów. 

ko or dy no wał pra ce w Cen trum 
Na uko wo – Ba daw czym Ana li zy 
Ry zy ka Eks plo ata cji Stat ków, któ -
re zbu do wał i był kie row ni kiem 
do paź dzier ni ka 2019 r. Po re -
struk tu ry za cji uczel ni, z Cen trum 
wy od ręb nio na zo sta ła Ka te dra Ra -
tow nic twa i Za rzą dza nia Ry zy -
kiem, nad któ rą ob jął kie row nic -
two.  

Pod sta wo wym ob sza rem je go 
za in te re so wań na uko wych jest 
mo de lo wa nie sy mu la cyj ne ru chu 
stat ku bu do wa ne w opar ciu o ba -

da nia rze czy wi ste oraz mo de lo -
wa nie ry zy ka w trans por cie mor -
skim. Jest au to rem m.in. me tod 
wy mia ro wa nia akwe nu w opar ciu 
o teo rię ry zy ka, me tod ob li cza nia 
skut ków awa rii wy stę pu ją cych 
w trans por cie mor skim. Efek ty 
swo ich ba dań wy ko rzy sty wał 
w licz nych pro jek tach na uko wo -
-ba daw czych dot. in ży nie rii ru chu 
mor skie go. Wie le z nich zo sta ło 
wy ko rzy sta nych do pro jek to wa nia 
akwe nów por to wych, dróg wod -
nych i bu dow li hy dro tech nicz nych 
oraz pod czas de fi nio wa nia pa ra -
me trów tech nicz no -eks plo ata cyj -
nych stat ków. Jed nym z je go głów -
nych osią gnięć o cha rak te rze 
apli ka cyj nym jest za sto so wa nie 
teo rii ry zy ka w mo de lo wa niu 
akwe nu por to we go do opty ma li -
za cji fa lo chro nu osło no we go ter -
mi na lu LNG w Świ no uj ściu. 

Ca ły czas sta ra się uczest ni czyć 
w pra cach na uko wo -ba daw czych 
zwią za nych z go spo dar ką mor ską, 
pro jek tach oraz ini cja ty wach łą -
czą cych na uko we śro do wi sko 
aka de mic kie z biz ne sem. 

– Wspól na pra ca, in no wa cyj ność 
w ba da niach i me to dach kształ ce nia 
to suk ces i roz wój Na szej Aka de mii 
– zwra cał się do spo łecz no ści AMS 
prof. Woj ciech Ślącz ka w swo im 
pro gra mie wy bor czym, pod kre -
śla jąc, że: – Wszyst kie za mie rze nia 
wy ni ka ją ce z przed sta wio ne go pro -
gra mu wy bor cze go bę dą na kie ro wa -
ne na cel nad rzęd ny, ja kim jest 
w przy szło ści uzy ska nie sta tu su uni -
wer sy te tu dla Na szej Aka de mii. 
Utwo rze nie Wy dzia łu In for ma ty ki 
i Te le ko mu ni ka cji oraz Wy dzia łu 
Me cha tro ni ki i Elek tro tech ni ki zbli -
ży ło już Nas do ce lu, ja kim jest sta -
tus uni wer sy te tu.  

Dr hab. inż. kpt. ż. w. Woj ciech 
Ślącz ka, prof. AMS (ur. w 1970 r.) 

DR HAB. INŻ. KPT. Ż.W. PROF. AMS 

WOJCIECH ŚLĄCZKA 
Akademia Morska w Szczecinie

KIERUNEK  
– UNIWERSYTET

dą Spe cjal ną Se kre ta rza PAN 
za wy bit ne wy ni ki w na uce w 1981 
r. i zo stał za trud nio ny w In sty tu cie 
Ra dio elek tro ni ki, w Za kła dzie 
Elek tro ni ki Ją dro wej. Sto pień dr 
na uk tech nicz nych w dzie dzi nie 
elek tro ni ki uzy skał w 1990 r., 
a sto pień na uko wy dr hab. w 2003 
r. Ty tuł pro fe so ra uzy skał w 2012 
r. Od 2012 r. jest dzie ka nem Wy -
dzia łu Elek tro ni ki i Tech nik In for -
ma cyj nych PW. W la tach 2004-
2016 był kie row ni kiem Za kła du 
Elek tro ni ki Ją dro wej i Me dycz nej. 
Był człon kiem ze spo łu przy go to -
wu ją ce go wnio sek o przy zna nie 
Po li tech ni ce War szaw skiej sta tu su 
Uczel ni Ba daw czej (2018-2019). 

Za in te re so wa nia ba daw cze 
i kon struk cyj ne pro fe sor do ty czą 
elek tro ni ki ją dro wej. Pro wa dzi 
tak że ba da nia w ob sza rze in ży nie -
rii bio me dycz nej. W la tach 1989-
90 prze by wał na sty pen dium 
w CERN (Ge ne wa) i na wią zał 
trwa łą współ pra cę z tym ośrod -
kiem na uko wym. Od 1989 r. jest 
je go człon kiem, od 1996 – ze sta -
tu sem Te am Le ader. 

z Aka de mią Mor ską w Szcze ci nie 
zwią za ny jest przez ca łe dy dak -
tycz no -na uko we ży cie. Po ukoń -
cze niu stu diów na Wy dzia le Na wi -
ga cyj nym, zo stał pra cow ni kiem 
ma cie rzy stej uczel ni. W 2002 r. 
uzy skał ty tuł dok to ra, w 2008 r. 
zo stał za trud nio ny na sta no wi sku 
pro fe so ra nad zwy czaj ne go i ob jął 
funk cję pro rek to ra ds. Mor skich 
z mi sją utwo rze nia w uczel ni Pio -
nu Mor skie go oraz dzia łu ds. Mor -
skich i Prak tyk. W la tach 2012 
– 2016 był dy rek to rem In sty tu tu 
Na wi ga cji Mor skiej Wy dzia łu  
Na wi ga cyj ne go oraz peł no moc ni -
kiem rek to ra ds. Mor skich, a na -
stęp nie wy grał wy bo ry na sta no -
wi sko rek to ra AMS i rów no le gle 
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– Je stem prze ko na ny, że Aka de mia 

ma ol brzy mi po ten cjał, aby roz wi jać 
się jesz cze szyb ciej oraz kon ku ro wać 
z naj lep szy mi uczel nia mi w kra ju 
i za gra ni cą. Po sia da my bo wiem atu -
ty, któ re po zwa la ją na roz wój AGH 
w naj no wo cze śniej szych kie run kach, 
w ja kich roz wi ja ją się współ cze śnie 
naj lep sze i naj bar dziej pre sti żo we 
uni wer sy te ty świa ta. Dla te go mo je 
ha sło wy bor cze to: Na sza AGH 
– Uni wer sy tet Przy szło ści – pi sał 
w swo im pro gra mie wy bor czym 
prof. Je rzy Lis. 

Prof. Je rzy Lis (ur. w 1954 r.) 
z Aka de mią Gór ni czo -Hut ni czą 
zwią za ny jest od 1973 r., kie dy roz -
po czął stu dia na Wy dzia le In ży nie -
rii Ma te ria ło wej i Ce ra mi ki na kie -

– Za naj wyż sze war to ści w ży ciu 
wspól no ty aka de mic kiej uzna ję sze -
ro ko ro zu mia ną wol ność i po sza no -
wa nie tra dy cji. Uwa żam, że Po li -
tech ni ka Wro cław ska ja ko 
no wo cze sny, in ter dy scy pli nar ny uni -
wer sy tet na uko wo -tech nicz ny jest 
przy go to wa na do sta wia nia am bit -
nych ce lów i ich re ali za cji, a tak że 
do urze czy wist nia nia róż no rod nych 
aspi ra cji swo jej spo łecz no ści. Je stem 
go to wy słu żyć na szej uczel ni wspie -
ra jąc wszyst kie dzia ła nia, któ re 
do te go zmie rza ją – pi sał prof. Wójs 
w pre am bu le do pro gra mu wy -

NASZA AGH 
– UNIWERSYTET 

PRZYSZŁOŚCI


AKADEMICKA 
WSPÓLNOTA 

PROFESORÓW 
 I STUDENTÓW

stu dia zo sta ła uho no ro wa -
na za wy bit ne osią gnię cia w na uce 
oraz wzo ro wą po sta wę i za an ga -
żo wa nie w ży cie spo łecz no ści aka -
de mic kiej. Od te go cza su zwią za -
na jest za wo do wo z ma cie rzy stą 
uczel nią – po cząt ko wo ja ko asy -
stent, od 2002 r. ja ko ad iunkt. 
Od mar ca 2011 r. za trud nio -
na na sta no wi sku pro fe so ra uczel -
ni w Ka te drze Fi nan sów na Wy -
dzia le Na uk Eko no micz nych PK. 
Sto pień na uko wy dok to ra na uk 
eko no micz nych w spe cjal no ści fi -
nan se i ban ko wość uzy ska ła 
w 2002 r., w Uni wer sy te cie Szcze -
ciń skim na Wy dzia le Za rzą dza nia 
i Eko no mi ki Usług. Sto pień na uko -
wy dok to ra ha bi li to wa ne go na uk 
eko no micz nych w dys cy pli nie 
eko no mia, w spe cjal no ści fi nan se 
przed się bior stwa uzy ska ła w 2010 

r. w Uni wer sy te cie Eko no micz -
nym w Po zna niu na Wy dzia le Za -
rzą dza nia.  

Rek tor -elekt peł ni ła funk cję pro -
rek to ra ds. kształ ce nia PK w la -
tach 2012-2020, prze wod ni czą cej 
Uczel nia nej Ra dy ds. Ja ko ści 
Kształ ce nia, kie row ni ka Ka te dry 
Fi nan sów Wy dzia łu Na uk Eko no -
micz nych PK. W ka den cji 2012-
2016 by ła człon kiem Ko mi sji 
Akre dy ta cyj nej Uczel ni Tech nicz -
nych. W ka den cji 2016-2020 jest 
człon kiem ko mi sji ds. kształ ce nia 
funk cjo nu ją cej w ra mach Kon fe -
ren cji Rek to rów Pol skich Uczel ni 
Tech nicz nych. 

Jest au to rem i współ au to rem 
po nad 170 pu bli ka cji na uko wych. 
Od by ła sta że w In sti tu to Su pe rior 
de Eko no mia e Gestão (Uni ver si -
da de Tec ni ca de Lis boa) w Por tu -
ga lii, w Uni wer sy te cie w Lie ge 
w Bel gii i w Co ven try Tech ni cal 
Col le ge w Wiel kiej Bry ta nii. By ła 
sty pen dyst ką Wspól no ty Fran cu -
skiej Bel gii, pro gra mów: Tem pus, 
So kra tes – Era smus, LLP-Era smus. 

ten cja łu re la cyj ne go, wpro wa dze -
niu par ty pa cyj ne go mo de lu za rzą -
dza nia, za kła da ją ce go więk szy 
udział pra cow ni ków w po dej mo -
wa niu dzia łań ukie run ko wa nych 
na roz wój PK.  

Da nu ta Za wadz ka (ur. 1974 r.) 
w 1998 r. ukoń czy ła stu dia ma gi -
ster skie na kie run ku eko no mia 
w Po li tech ni ce Ko sza liń skiej, 
na Wy dzia le Eko no mii i Za rzą dza -
nia. Pod czas stu diów prze ja wia ła 
ak tyw ność or ga ni za cyj ną, w la -
tach 1996-1998 by ła wi ce prze -
wod ni czą cą i prze wod ni czą cą Par -
la men tu Stu den tów PK oraz 
człon kiem Se na tu PK. Koń cząc 

– Bę dę dą żyć do te go, aby Po li -
tech ni ka Ko sza liń ska by ła sil nym 
ośrod kiem aka de mic kim Po mo rza 
Środ ko we go – o du żej ak tyw no ści 
ba daw czo -dy dak tycz nej w ob sza rze 
na uk: in ży nie ryj no -tech nicz nych, 
ści słych i przy rod ni czych, rol ni czych, 
spo łecz nych, hu ma ni stycz nych 
i w dzie dzi nie sztu ki – pi sa ła prof. 
Da nu ta Za wadz ka, pierw sza ko -
bie ta -rek tor w 50 let niej hi sto rii 
Po li tech ni ki Ko sza liń skiej, w pro -
gra mie wy bor czym pt.:,, Bli żej lu -
dzi – bli żej po trzebˮ, któ ry opie rał 
się na ta kich fi la rach jak wzmoc -
nie nie po ten cja łu uczel ni, ka pi ta łu 
ludz kie go, ba zy ma te rial nej i po -



PROF. DR HAB. 

DANUTA ZAWADZKA
 Politechnika Koszalińska

BLIŻEJ LUDZI  
– BLIŻEJ POTRZEB
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to rem po nad 400 opu bli ko wa nych 
prac w cza so pi smach za gra nicz nych 
i kra jo wych, za gra nicz nych i kra jo -
wych re cen zo wa nych ma te ria łach 
kon fe ren cyj nych i ze szy tach na uko -
wych, w tym 4 ksią żek i mo no gra fii, 
ok. 150 pre zen ta cji na kon fe ren -
cjach na uko wych kra jo wych i za gra -
nicz nych. Da ne bi blio gra ficz ne wg. 
SCOPUS H in deks 19, cy to wa -
nia 1406 (stan na 13 ma ja 2020 r.). 

Pro fe sor pro wa dził i pro wa dzi 
wy kła dy z za kre su na uki o ma te ria -
łach, tech no lo gii two rzyw ce ra micz -
nych i me tod ba dań ma te ria łów 
w AGH, UJ i PWSZ w Tar no wie.  

Był za pra sza ny ja ko pro fe sor wi zy -
tu ją cy oraz do pro wa dze nia wy kła -
dów na uczel niach za gra nicz nych.  

Jest człon kiem ko re spon den tem 
Pol skiej Aka de mii Na uk.

run ku in ży nie ria ma te ria ło wa. 
Prze był wszyst kie szcze ble ka rie ry 
na uko wej – od asy sten ta do pro fe -
so ra zwy czaj ne go, pra cu jąc 
w AGH od 1978 r. Przez 10 lat kie -
ro wał Ka te drą Tech no lo gii Ce ra mi -
ki i Ma te ria łów Ognio trwa łych 
WIMiC AGH. Przez 4 ka den cje 
peł nił funk cję pro dzie ka na, a na -
stęp nie dzie ka na swo je go ma cie -
rzy ste go wy dzia łu. Przez trzy ka -
den cje, w tym przez ostat nie 4 la ta, 
był pro rek to rem ds. współ pra cy. 
Przez 3 la ta pra co wał tak że w Sta -
te Uni ver si ty of New York, USA. 

W dzia łal no ści ba daw czej spe cja -
li zu je się w in ży nie rii ma te ria ło wej 
oraz tech no lo gii che micz nej, ze spe -
cjal no ścią ma te ria łów ce ra micz -
nych, w tym zwłasz cza: spie ka nie 
two rzyw ce ra micz nych, ce ra mi kę 
za wan so wa ną wę gli ko wą i azot ko -
wą, spe cjal ne tech ni ki otrzy my wa -
nia two rzyw zwłasz cza me to dę sa -
mo roz wi ja ją cej się syn te zy 
wy so ko tem pe ra tu ro wej SHS oraz 
tech no lo gie pro duk cji ce ra mi ki 
użyt ko wej. Jest au to rem i współ au -

rzą dzie Sto wa rzy sze nia Ab sol wen -
tów. W trak cie ka rie ry na uko wej 
pra co wał tak że w Na tio nal Re se -
arch Co un cil of Ca na da, na Uni ver -
si ty of Ten nes see i na Uni ver si ty of 
Cam brid ge. Wy kła dał na wie lu 
uczel niach na świe cie. 

Głów ny ob szar ba dań pro fe so ra 
to fi zy ka teo re tycz na i ob li cze nio -
wa cia ła sta łe go. Jest współ au to -
rem sze ściu ksią żek (po nad 1200 
cy to wań w ba zie Sco pus) i 180 ar -
ty ku łów in dek so wa nych w Sco -
pus, cy to wa nych po nad 2200 ra zy 
(in deks Hir scha 29). W swo im do -
rob ku na uko wym ma tak że 50 
wy kła dów na mię dzy na ro do wych 
kon fe ren cjach na uko wych. 
Od 2017 r. jest człon kiem Aca de -
mia Eu ro pa ea, a od 2019 r. człon -
kiem Pol skiej Aka de mii Na uk. 

bor cze go pt.: Rek tor łą czą cy po -
ko le nia. 

Prof. Ar ka diusz Wójs (ur. w 1971 
r.) jest zwią za ny od mo men tu roz -
po czę cia stu diów z Po li tech ni ką 
Wro cław ską. W 1995 r. ukoń czył 
stu dia ma gi ster skie z fi zy ki na Wy -
dzia le Pod sta wo wych Pro ble mów 
Tech ni ki PWr. Dwa la ta póź niej 
obro nił dok to rat z fi zy ki w In sty -
tu cie Fi zy ki PWr. W 2002 r. uzy -
skał ha bi li ta cję, w 2009 r., w wie -
ku 38 lat, otrzy mał ty tuł pro fe so ra 
na uk fi zycz nych. W 2015 r. zo stał 
dzie ka nem Wy dzia łu Pod sta wo -
wych Pro ble mów Tech ni ki, jest 
kie row ni kiem Ka te dry Fi zy ki Teo -
re tycz nej, prze wod ni czą cym Ra dy 
Dys cy pli ny i Ko mi sji ds. Stop ni Na -
uko wych w dys cy pli nie Na uki Fi -
zycz ne, se na to rem i wi ce prze -
wod ni czą cym Ko mi sji Se nac kiej 
ds. Ba dań Na uko wych i Współ pra -
cy z Go spo dar ką.  

Po nad to, prze wod ni czy In ter dy -
scy pli nar ne mu Se mi na rium Na uko -
we mu (wcze śniej prze wod ni czył 
Se mi na rium Fi zy ki) i dzia ła w Za -

PROF. DR HAB. INŻ.  

ARKADIUSZ WÓJS
Politechnika Wrocławska

PROF. DR HAB. INŻ.  

JERZY LIS
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

NOWY

NOWY



52


– Bę dę dą żyć do te go, że by kon ty -

nu ować to, co zro bi li śmy w pierw szej 
ka den cji: m.in. po sta wić na pro mo cję, 
co ma bez po śred ni zwią zek z re kru -
ta cją. Chce my to zro bić ina czej, le piej 
wy ko rzy stać na rzę dzia in ter ne to we 
i po zy skać wie dzę o wy ko rzy sty wa niu 
tych na rzę dzi, kto jest od bio rą na -
szych in for ma cji w In ter ne cie.  

Na stęp nie chcę upo rząd ko wać spra -
wy dy dak ty ki, po sta wić na kil ka no wo -

cze snych kie run ków, z któ rych po win -
ni śmy być w nie dłu gim cza sie zna ni 
w Pol sce, bar dziej zwią za ne z za rzą -
dza niem, ze sta ty sty ką, in for ma ty ką. 
No i przede wszyst kim chciał bym 
prze pro wa dzić waż ne dla uczel ni in we -

POSTAWIĆ NA PROMOCJĘ

– Gdy bym miał w kil ku zda niach 
stre ścić mój po mysł na uczel nię, to 
bę dzie to bu do wa nie w Ra do miu 
uczel ni bar dzo sil nej, ale lo kal nej, 
zna nej w kra ju i za gra ni cą, umię dzy -
na ro do wio nej. To się zresz tą już 
dzie je. Chcę kon ty nu ować to, co 
w ro ku 2012 za po cząt ko wa li śmy 
z prof. Zbi gnie wem Łu ka si kiem, ale 
też to, co by ło do rob kiem pro fe so ra 

Mi ro sła wa Lu fta i wie lu in nych rek -
to rów. To jest pew ne dzie dzic two, 
któ re po win no być za cho wa ne – mó -

SILNA LOKALNIE, ZNANA  
W KRAJU I ŚWIECIE

wił w me diach po wy bo rze na rek -
to ra prof. Bu kow ski.  

Jest opty mi stą co do utrzy ma nia 
za gro żo ne go kie run ku le kar skie go: 
– Wie rzę w to, że nam się uda 
i mam wie le prze sła nek, by wy dział 
ten ura to wać i da lej tu funk cjo no wać 
– pod kre ślał. 

Głów nym ce lem dy dak tycz nym 
jest stwo rze nie kom plek so wej 
i przej rzy stej ofer ty edu ka cyj nej zo -
rien to wa nej na ry nek pra cy. A wśród 
ce lów stra te gicz no -na uko wych pod -
sta wą jest zwięk sze nie licz by pro jek -
tów ba daw czych fi nan so wa nych ze 
źró deł ze wnętrz nych oraz utrzy ma -
nie ist nie ją cych upraw nień do nada -
wa nia stop ni na uko wych.  

Prof. Sła wo mir Bu kow ski (ur. 
w 1956 r.) stu dia wyż sze ukoń czył 
w 1979 ro ku na Wy dzia le Eko no -
micz nym Po li tech ni ki Świę to krzy -

PROF. DR HAB. INŻ.  

NORBERT SCZYGIOL
Rektor Politechniki Częstochowskiej

PROF. DR HAB.  

SŁAWOMIR BUKOWSKI 
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny  

w Radomiu

sty cje na mia rę XXI wie ku – opo wia -
dał o swo ich za mie rze niach na ka -
den cję 2020-2024 prof. Szczy giol.  

Prof. Nor bret Sczy giol (ur. w 1955 
r.) jest zwią za ny z Po li tech ni ką Czę -
sto chow ską od 1975 ro ku. Stu dia 
na Wy dzia le Me ta lur gicz nym Po li -
tech ni ki skoń czył w 1980 r. (mgr 
inż. hut nik, spe cjal ność od lew nic -
two). Od czerw ca 1980 r. do wrze -
śnia 2002 r. pra co wał w In sty tu cie 
Me cha ni ki i Pod staw Kon struk cji  
Ma szyn. W 1990 r. na Wy dzia le  
Bu do wy Ma szyn obro nił pra cę dok -
tor ską, w 2000 r., na tym sa mym 
wy dzia le, pra cę ha bi li ta cyj ną  
w dzie dzi nie na uki tech nicz ne, 
w dys cy pli nie me cha ni ka. W la -
tach 2001- 2002 r. był kie row ni kiem 
Za kła du Me tod Nu me rycz nych 
i Za sto so wań In for ma ty ki w In sty -
tu cie Me cha ni ki i Pod staw Kon -
struk cji Ma szyn.  

Od utwo rze nia In sty tu tu In for ma -
ty ki Teo re tycz nej i Sto so wa nej 

NOWY
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w 2002 r. do 2007 r. był za stęp cą 
dy rek to ra w tym in sty tu cie, a w la -
tach 2002 – 2005 r. kie row ni kiem 
Za kła du In for ma ty ki Sto so wa nej 
i In ży nie rii Opro gra mo wa nia. 
W stycz niu 2012 r. otrzy mał no mi -
na cję pro fe sor ską. W la tach 2002-
2008 peł nił funk cję pro dzie ka na ds. 
na uki na Wy dzia le In ży nie rii Me -
cha nicz nej i In for ma ty ki, od 2008 r. 
– dzie ka na te go wy dzia łu. 
W kwiet niu 2016 r. zo stał rek to -
rem Po li tech ni ki Czę sto chow skiej. 

Spe cjal no ścia mi na uko wy mi prof. 
Sczy gio la są: in for ma ty ka sto so wa -
na, in ży nie ria opro gra mo wa nia, me -
to dy nu me rycz ne oraz mo de lo wa -
nie i sy mu la cje kom pu te ro we.  
Je go za in te re so wa nia na uko we sku -
pia ją się na mo de lo wa niu nu me rycz -
nym zja wisk ter mo me cha nicz nych 
krzep nię cia oraz na tech ni kach two -
rze nia so ftwa re’u.  

Jest au to rem lub współ au to rem 
po nad 150 ar ty ku łów opu bli ko wa -
nych w cza so pi smach kra jo wych 
i za gra nicz nych oraz w ma te ria -
łach kon fe ren cyj nych kon fe ren cji 
kra jo wych i za gra nicz nych. 

szko leń i kur sów dla stu den tów, 
po któ rych uzy ski wa li by do dat ko -
we umie jęt no ści i upraw nie nia  
za wo do we po twier dzo ne cer ty fi -
ka tem, dy plo mem, czy za świad -
cze niem ho no ro wa nym przez 
pod mio ty go spo dar cze. 

Dr hab. inż. Ja cek Wró bel,  
prof. ZUT (ur. w 1962 r.) ukoń czył 
stu dia rol ni cze w 1986 r. na Aka -
de mii Rol ni czej w Szcze ci nie. 
Dok to ry zo wał się w 1994 r. w za -
kre sie agro no mii na Wy dzia le  
Rol ni czym tej uczel ni. Sto pień 

dok to ra ha bi li to wa ne go uzy skał 
w 2007 r. Zwią za ny z uczel nią ma -
cie rzy stą ja ko na uczy ciel aka de -
mic ki, w 2008 r. był pro rek to rem 
Aka de mii Rol ni czej w Szcze ci nie 
do spraw kształ ce nia, a od 2009 
z no wo po wsta łym Za chod nio po -
mor skim Uni wer sy te tem Tech no -
lo gicz nym w Szcze ci nie. Zo stał 
kie row ni kiem Ka te dry Fi zjo lo gii 
Ro ślin na Wy dzia le Kształ to wa nia 
Śro do wi ska i Rol nic twa i Bio che -
mii, a na stęp nie Ka te dry Bio in ży -
nie rii. W la tach 2009-2016 był 
pro rek to rem ZUT do spraw stu -
denc kich. W mar cu 2016 r. zo stał 
wy bra ny na rek to ra tej uczel ni 
w ka den cji 2016-2020.  

Spe cja li zu je się w fi zjo lo gii ro ślin, 
eko fi zjo lo gii i eko lo gii, oraz bio -
che mii ro ślin i gleb. Je go do ro bek 
na uko wy to po nad 140 opu bli ko -
wa nych prac, w tym 80 prac ory -
gi nal nych (ok. 25 z li sty fi la del fij -
skiej). Brał udział w 5 kra jo wych 
pro jek tach ba daw czych i kie ro -
wał 8 pro jek ta mi w ra mach ba dań 
wła snych. Jest współ au to rem  
4 skryp tów dy dak tycz nych oraz 
pro mo to rem ok. 60 prac dy plo -
mo wych na kie run kach ochro -
na śro do wi ska, ogrod nic two, bio -
tech no lo gia oraz rol nic two.

PROF. DR HAB. INŻ.  

JACEK WRÓBEL 
 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  

w Szczecinie
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skiej (Ośro dek w Ra do miu), uzy -
sku jąc ty tuł ma gi stra eko no mii. 
Od 1979 r. pra cu je w Po li tech ni ce 
Ra dom skiej na Wy dzia le Eko no -
micz nym. W 1986 r. uzy skał sto pień 
na uko wy dok to ra na uk eko no micz -
nych w za kre sie eko no mii na  
Wy dzia le Na uk Eko no micz nych 
Uni wer sy te tu War szaw skie go, 
w 2004 r. – dok to ra ha bi li to wa ne -
go na uk eko no micz nych w za kre sie 
eko no mii na Aka de mii Eko no micz -
nej w Kra ko wie (obec nie Uni wer -
sy tet Eko no micz ny w Kra ko wie). 
W 2013 r. zo stał pro fe so rem. 

W la tach 1987-1988 był za stęp cą 
dy rek to ra In sty tu tu Na uk Spo łecz -
nych WSI w Ra do miu ds. ba dań na -
uko wych i współ pra cy z za gra ni cą 
oraz ko or dy na to rem II stop nia 
Cen tral ne go Pro gra mu Ba daw cze -
go. W la tach 1996-2001 był pro -
dzie ka nem ds. stu diów dzien nych 
i współ pra cy z za gra ni cą na Wy -
dzia le Eko no micz nym Po li tech ni ki 
Ra dom skiej. W 2006 r. utwo rzył 
Ka te drę Biz ne su i Fi nan sów Mię -
dzy na ro do wych i ją kie ru je. W la -
tach 2008-2012 był dzie ka nem 

– ZUT bę dzie re gio nal nym in ku -
ba to rem my śli tech no lo gicz nej i czo -
ło wym cen trum no wych tech no lo gii 
w Pol sce, któ re bę dzie słu ży ło ca łe -
mu spo łe czeń stwu – za po wia da 
prof. Ja cek Wró bel. Na naj bliż sze 
czte ry la ta pla ny rek to ra zwią za ne 
są z in we sty cja mi, m. in.: utwo rze -
nia Cam pu su ICT (tech no lo gii te -
le in for ma tycz nych) oraz bu do wy 
Aka de mic kie go Cen trum Spor tu.  

Prof. Ja cek Wró bel pla nu je rów -
nież po pra wę wskaź ni ków re kru -
ta cyj nych, zmniej sze nie licz by kie -
run ków stu diów z 45 do 32 
i do sto so wa nie ich do za po trze -
bo wa nia ryn ku pra cy oraz przy go -
to wa nie na wy bra nych wy dzia łach 

Wy dzia łu Eko no micz ne go Po li -
tech ni ki Ra dom skiej. Od 2012 r. 
jest pro rek to rem do spraw roz wo -
ju ka dry i współ pra cy z za gra ni cą. 
W la tach 80. i 90. pra co wał rów -
nież w prze my śle pań stwo wym 
i sek to rze pry wat nym, ja ko spe cja -
li sta, do rad ca, głów ny księ go wy. 
Był współ za ło ży cie lem, pre ze sem 
za rzą du i głów nym kon sul tan tem 
w B&C Usłu gi Eko no micz no -
-Praw ne Sp. z o. o.(1989-1998). 

Od był sta że na uko we w The 
Vien na In sti tu te for In ter na tio nal 
Eco no mic Stu dies, w Au strii 
(1984) i w Uni wer sy te cie Ło mo -
no so wa, w Ro sji (1988) oraz me -
ne dżer ski – pro gram EMED 
w USA, fi nan so wa ny przez USAID 
(1996). Wy kła dał w uni wer sy te -
tach w Bel gii, Gre cji, we Fran cji, 
Hisz pa nii, Niem czech, Por tu ga lii, 
w Ro sji, Sło wa cji, w Sta nach Zjed -
no czo nych, w Wiel kiej Bry ta nii, 
we Wło szech. Jest au to rem 
i współ au to rem po nad 160 pu bli -
ka cji na uko wych opu bli ko wa nych 
w kra ju i za gra ni cą (w tym 7 ksią -
żek sa mo dziel nych). 
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– Mo im ce lem jest, aby Po li tech -

ni ka Kra kow ska zna la zła się w czo -
łów ce eu ro pej skich uczel ni tech nicz -
nych oraz by ławi docz na w świa to wej 
prze strze ni ba daw czej i edu ka cyj nej. 
Po li tech ni ka Kra kow ska po win na być 
w pierw szej piąt ce naj lep szych 
uczel ni tech nicz nych w Pol sce – de -
kla ro wał w pro gra mie wy bor czym 
prof. Biał kie wicz.  

Prof. An drzej Biał kie wicz (ur. 
w 1954 r.) z Po li tech ni ką Kra kow -
ską jest zwią za ny od pra wie 50 lat. 

BYĆ WIDOCZNYM W PRZESTRZENI 
BADAWCZEJ I EDUKACYJNEJ

– Wpro wa dzam do za rzą dza nia 
sys tem „ob ser wuj i ko ry guj” z wy de -
le go wa niem kom pe ten cji dla pro rek -
to rów i dzie ka nów. To oni bę dą de cy -
do wać w wie lu waż nych kwe stiach 

dla uczel ni – mó wił po ogło sze niu 
wy ni ków wy bo rów prof. Zbi gniew 
Ko ru ba.  

Wśród wy znań, ja kie za po wia dał 
w pro gra mie wy bor czym, jest 
m.in. zwięk sze nie do cho dów 
uczel ni z re ali za cji prac ba daw -
czych, bu do wa sil nej mar ki po li -
tech ni ki ja ko naj lep szej uczel ni 

SYSTEM OBSERWUJ I KORYGUJ

tech nicz nej. Ma tak że po mysł 
na to, jak prze ciw dzia łać od pły wo -
wi mło dzie ży z re gio nu – za chę cać 
do stu dio wa nia tak że fi nan so wo 
ma tu rzy stów, któ rzy ma ją bar dzo 
wy so kie oce ny na ma tu rze roz sze -
rzo nej z ma te ma ty ki, fi zy ki,  
che mii.  

Prof. Zbi gniew Ko ru ba (ur. 
w 1957 r.) w 1982 r. ukoń czył 
z wy róż nie niem stu dia w Ki jow -
skim In sty tu cie In ży nie rów Lot nic -
twa Cy wil ne go. Sto pień na uko wy 
dok to ra ha bi li to wa ne go uzy skał 
w 2001 r. w Woj sko wej Aka de mii 
Tech nicz nej w War sza wie, w dys -
cy pli nie me cha ni ka. Ty tuł pro fe so -
ra na uk tech nicz nych otrzy mał 
w 2010 ro ku. Od 1984 ro ku pra -
cu je w Po li tech ni ce Świę to krzy -
skiej ja ko na uczy ciel aka de mic ki. 
Przez czte ry la ta był dzie ka nem 

PROF. DR HAB. INŻ.  

ANDRZEJ BIAŁKIEWICZ 
Politechnika Krakowska 

PROF. DR HAB. INŻ. 

ZBIGNIEW KORUBA  
 Politechnika Świętokrzyska 

Stu dia na Wy dzia le Ar chi tek tu ry 
ukoń czył w 1978 r. W tym sa mym 
ro ku roz po czął pra cę w Za kła dzie 
Ry sun ku, Ma lar stwa i Rzeź by 
na Wy dzia le Ar chi tek tu ry PK, któ -
rym kie ru je od 2011 ro ku. Sto pień 
dok to ra na uk tech nicz nych uzy skał 
w 1987 r. na pod sta wie roz pra wy 
po świę co nej ar chi tek tu rze okre su 
mię dzy wo jen ne go i za gad nie niom 
kon ser wa tor skim. Dy ser ta cja ta sta -
no wi ła punkt wyj ścia do dal szych 
prac na uko wo -ba daw czych i na wią -
za nia mię dzy na ro do wych kon tak -
tów na uko wych. W 2005 r. uzy skał 
sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go  
na uk tech nicz nych. Ty tuł pro fe so ra 
na uk tech nicz nych otrzy mał 
w czerw cu 2018 r., a je go książ ka 
pro fe sor ska do ty czy ła zmian użyt -
ko wa nia obiek tów sa kral nych.  

NOWY

NOWY
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W dwóch ostat nich ka den cjach 
był pro rek to rem do spraw ogól -
nych Po li tech ni ki, od po wie dzial -
nym m.in. za roz wój in fra struk tu ry 
oraz ba zy dy dak tycz nej i ma te rial -
nej PK, nad zór nad in we sty cja mi 
i re mon ta mi uczel ni, kre owa nie 
dłu go ter mi no wych za dań in we sty -
cyj nych, współ pra cę uczel ni z jed -
nost ka mi sa mo rzą do wy mi i in sty -
tu cja mi ze wnętrz ny mi. 

 Głów ne ob sza ry za in te re so wań 
ba daw czych prof. Biał kie wi cza do -
ty czą ar chi tek tu ry mo der ni stycz -
nej, ro li ry sun ku w dzia łal no ści ar -
chi tek tów, za cho wa nia dzie dzic twa 
ar chi tek to nicz ne go, pro ce sów 
nada wa nia za byt kom ar chi tek tu ry 
współ cze snych funk cji, w tym zja -
wi ska de sa kra li za cji obiek tów za -
byt ko wych. Jest au to rem lub 
współ au to rem 125 pu bli ka cji na -
uko wych w cza so pi smach kra jo -
wych i mię dzy na ro do wych oraz  
3 mo no gra fii.  

 Rów no le gle do pra cy ba daw czej 
i dy dak tycz nej na uczel ni pro wa dził 
dzia łal ność ja ko ar chi tekt, uzy sku -
jąc ko lej ne upraw nie nia i do świad -

cze nia pro jek to we. Jest au to rem 
lub współ au to rem po nad 180 zre -
ali zo wa nych pro jek tów, w tym po -
nad 50 re ali za cji ko ścio łów i za ło -
żeń sa kral nych w Pol sce 
(naj więk sza to ko ściół z ze spo łem 
klasz tor nym oo. Pau li nów w To ru -
niu). Istot nym kie run kiem je go 
dzia łań ar chi tek to nicz nych są re ali -
za cje kon ser wa tor skie (m. in. na Ja -
snej Gó rze w Czę sto cho wie  
i Skał ce w Kra ko wie). Na le ży 
do mię dzy na ro do wych sto wa rzy -
szeń dzia ła ją cych w ob sza rze 
ochro ny dzie dzic twa kul tu ro we go.  

Istot nym ob sza rem dzia łal no ści 
aka de mic kiej prof. Biał kie wi cza 
jest dy dak ty ka w za kre sie ob ra zo -
wa nia ar chi tek tu ry i two rze nia jej 
re pre zen ta cji, pro jek to wa nia, kon -
ser wa cji za byt ków i hi sto rii sztu ki. 
Bie rze czyn ny udział w kra jo wej 
i mię dzy na ro do wej współ pra cy 
na uko wo -dy dak tycz nej. Do świad -
cze nie zwią za ne z or ga ni za cją i za -
rzą dza niem uczel nią po głę bił we 
współ pra cy z uczel nia mi pol ski mi 
i za gra nicz ny mi z Włoch, Nie miec, 
Au strii i Ro sji. 

cha nics and Me cha tro nics”), 2 pod -
ręcz ni ków i 4 skryp tów. Je go in -
deks Hir sha wy no si 10. 

Czło nek Ra dy Na uko wej In sty -
tu tu Tech nicz ne go Wojsk Lot ni -
czych oraz Ko mi te tu Eks per tów 
ds. in no wa cji i wdro żeń 
„MESKO”, prze wod ni czą cy Pol -
skie go To wa rzy stwa Me cha ni ki 
Teo re tycz nej i Sto so wa nej Od dział 
w Kiel cach, czło nek Kie lec kie go 
To wa rzy stwa Na uko we go, eks -
pert ds. me cha tro ni ki w Pań stwo -
wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej, czło -
nek Sek cji Dy na mi ki Ukła dów 
Ko mi te tu Me cha ni ki PAN w la -
tach 2003–2012, od 2018 r. 
Od 2017 czło nek Ra dy Na uko wo -
-Pro gra mo wej Kon sor cjum COP 
– Tra dy cja, Obron ność, w skład 
któ re go wcho dzą: Po li tech ni ka 
Rze szow ska, Uni wer sy tet Tech no -
lo gicz no–Hu ma ni stycz ny w Ra do -
miu, Po li tech ni ka Świę to krzy ska, 
Uni wer sy tet Mor ski w Gdy ni oraz 
Aka de mia Mor ska w Szcze ci nie, 
prze wod ni czą cy KN Kon gre su 
Lot ni cze go i Ko smo nau tycz ne go 
„KLiK 2019”. 

za trud nie nie mło dej ka dry na uko -
wej, da jąc im wspar cie fi nan so we 
na pro wa dze nie ba dań i jej roz wój. 

Prof. Ma rek Adam ski (ur. w 1977 
r.) jest ab sol wen tem Aka de mii 
Tech nicz no -Rol ni czej (po przed nicz -
ka. UTP). Z byd go ską uczel nią 
zwią za ny jest za wo do wo od 2000 
r., prze kształ co ną w Uni wer sy tet 
Tech no lo gicz no -Przy rod ni czy im. 
Ja na i Ję drze ja Śnia dec kich w Byd -
gosz czy. W 2003 r. zo stał dok to rem 
na uk rol ni czych. Ha bi li ta cję zro bił 
sześć lat póź niej. W 2018 r. uzy skał 
ty tuł pro fe so ra. W la tach 2016-
2020 był dzie ka nem Wy dzia łu Ho -
dow li i Bio lo gii Zwie rząt UTP.  

Na uko wo in te re su je się m.in. 
tech no lo gia mi użyt ko wa nia dro biu, 
współ uczest ni czy w ba da niach do -
ty czą cych al ter na tyw nych do po -
eks trak cyj nej śru ty so jo wej (po cho -
dze nia GMO) źró deł biał ka 
w pa szach dla dro biu – ich wpły wu 
na ja kość tu szek, mię sa i jaj. 

PROF. DR HAB. INŻ. 

MAREK ADAMSKI
 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

UNIWERSYTET CZY POLITECHNIKA?Wy dzia łu Me cha tro ni ki i Bu do wy 
Ma szyn PŚk, od 2006 r. kie ru je  
Ka te drą Tech nik Kom pu te ro wych 
i Uzbro je nia. W mi ja ją cej ka den cji 
peł ni funk cję pro rek to ra ds. ba dań 
na uko wych i współ pra cy z prze -
my słem.  

Je go za in te re so wa nia na uko we 
obej mu ją me cha ni kę, au to ma ty kę 
i ro bo ty kę, dy na mi kę ukła dów ma -
te rial nych, ste ro wa nie obiek ta mi 
la ta ją cy mi, opty ma li za cję ukła dów 
me cha nicz nych, sy mu la cje kom pu -
te ro we oraz na pro wa dza nie bro ni 
pre cy zyj ne go ra że nia, zwią za ne są 
tak że z woj sko wo ścią i do ty czą np. 
sys te mów na pro wa dza nia bro ni 
pre cy zyj ne go ra że nia, sy mu la cji 
kom pu te ro wych ru chu obiek tów 
la ta ją cych. Zaj mu je się też ba da nia -
mi dy na mi ki i na wi ga cji dro no idów. 

W do rob ku na uko wym po sia da 
po nad 250 pu bli ka cji na uko wych 
(w tym po nad 25 z tzw. li sty fi la del -
fij skiej), jest au to rem lub współ au -
to rem 5 mo no gra fii (jed na wy da -
na za gra ni cą w 2012 ro ku przez 
Wy daw nic two „Sprin ger” pt. 
„Clas si cal Me cha nics. Ap plied Me -

– Prio ry te to wym za da niem bę dzie 
pod ję cie i za koń cze nie de ba ty na te -
mat te go, czy UTP ma po zo stać uni -
wer sy te tem, czy prze kształ cić się 
w po li tech ni kę. Z po cząt kiem ka den -
cji za pro po nu ję spo łecz no ści aka de -
mic kiej spo tka nia i sze ro ką de ba tę. 
Po niej ofe ru ję usta no wie nie kie run ku 
uczel ni na pod sta wie wy ni ków re fe -
ren dum uczel nia ne go – za po wie dział 
prof. M. Adam ski pod czas spo tka -
nia spo łecz no ści aka de mic kiej 
w kan dy da ta mi na rek to ra.  

Je go zda niem prio ry te tem na naj -
bliż szą ka den cję po win na być tak że 
bu do wa mar ki uczel ni, przede 
wszyst kim wśród stu den tów, 
zwięk sza jąc m.in. bu dżet sa mo rzą -
du stu denc kie go, po wo ła nie po -
moc ni ka rek to ra do spraw po za dy -
dak tycz nych dla stu den tów 
i bez po śred nią po moc fi nan so wą 
zwięk sza ją cą bu dżet sa mo rzą du stu -
denc kie go oraz po szcze gól nych ini -
cja tyw. Pro fe sor chce też zwięk szyć 
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– Bę dę sta rał się tak pra co wać, że -
by z upły wem ko lej nych mie się cy jak 
naj więk szą gru pę osób zjed nać wo -
kół swo je go ze spo łu, któ ry bę dę bu -
do wał, tak by na sza uczel nia się roz -
wi ja ła – mó wił tuż po ogło sze niu 
wy ni ków gło so wa nia prof. Ja cek 
No wa kow ski. Dzię ku jąc za po par -
cie pod kre ślał wa gę roz wo ju 
uczel ni i wspól ną pra cę w tym ce -
lu. Za naj waż niej sze ce le w ka den -
cji 2020–2024 uznał w swo im pro -
gra mie wy bor czym za pew nie nie 
ATH od po wied niej licz by stu den -
tów, gwa ran tu ją cej utrzy ma nie za -
trud nie nia pra cow ni ków, za trud -
nia nie mło dych pra cow ni ków 

– Wy zna ję za sa dę, że waż niej szym 
jest wie dzieć, kim się jest, ja kim war -
to ściom jest się wier nym, nie za leż nie 
od pa nu ją cej sy tu acji, niż w któ rą 
stro nę się zmie rza, po nie waż ob ra ny 
przez nas kie ru nek bę dzie zmie niał 
się wraz ze zmie nia ją cą się rze czy wi -
sto ścią, rze czy wi sto ścią okre ślo ną 
mia nem świa ta VUCA. Mi sją, któ rą 
chcę się kie ro wać, za my ka się w sło -
wach: „Po li tech ni ka Opol ska ma być 
two rzo na przez lu dzi, z my ślą o lu -
dziach i dla lu dzi”. I tą de wi zą bę dę 
się kie ro wał – pod kre ślał prof. Mar -
cin Lo renc pod czas wir tu al ne go 
spo tka nia przed wy bor cze go.  

W pro gra mie wy bor czym na la -
ta 2020-2024 za po wia dał m. in.: 

ZJEDNAĆ  
JAK NAJWIĘCEJ 

LUDZI  
DLA ROZWOJU 

UCZELNI



PRZEZ LUDZI,  
O LUDZIACH, 
DLA LUDZI

od asy sten ta do pro fe so ra zw. 
Przez dwie ka den cje, w la tach 
2008–2016, był dzie ka nem Wy -
dzia łu Na wi ga cyj ne go. Od 2003 
ro ku (z 2-let nią prze rwą) kie ru je 
Ka te drą Na wi ga cji. Po sia da naj wyż -
szy dy plom mor ski ka pi ta na że glu -
gi wiel kiej (1999), któ ry uzy skał 
pły wa jąc na stat kach han dlo wych 
w że glu dze mię dzy na ro do wej 
pod ośmio ma ban de ra mi. 

Na wi ga tor, ka pi tan że glu gi wiel -
kiej, na uczy ciel aka de mic ki, spe cja -
li sta w za kre sie na wi ga cji, geo de zji, 
kar to gra fii i trans por tu mor skie go, 

a zwłasz cza w za kre sie im ple men -
ta cji sys te mów in for ma cji prze -
strzen nej GIS do za sto so wań mor -
skich. Pro wa dzi ba da nia na uko we 
i pra ce roz wo jo we w dys cy pli nie 
in ży nie ria lą do wa i trans port. 
Od 2016 ro ku jest człon kiem Ko -
mi te tu Trans por tu Pol skiej Aka de -
mii Na uk, prze wod ni czą cym Sek cji 
Trans por tu Wod ne go. Peł ni funk cję 
eks per ta Mię dzy na ro do wej Or ga -
ni za cji Mor skiej IMO. 

Au tor lub współ au tor po nad 300 
pu bli ka cji na uko wych, w tym 18 
ksią żek i re dak tor 19 mo no gra fii, 
w więk szo ści w ję zy ku an giel skim. 
Jest współ twór cą i re dak to rem 
na czel nym wy da wa ne go od 2007 
r. kwar tal ni ka TransNav, the In ter -
na tio nal Jo ur nal on Ma ri ne Na vi ga -
tion and Sa fe ty of Sea Trans por ta -
tion in dek so wa ne go w ba zie Web 
of Scien ce i Sco pus. Cy klicz nie or -
ga ni zu je wspól nie z The Na uti cal 
In sti tu te Mię dzy na ro do wą Kon fe -
ren cję Na uko wą „TransNav”. 
Za wkład w roz wój na wi ga cji 
mor skiej zo stał uho no ro wa ny pre -
sti żo wym ty tu łem FRIN – Fel low 
of The Roy al In sti tu te of Na vi ga -
tion (1995), a kil ka lat póź niej ty -
tu łem FNI – Fel low of the Na uti -
cal In sti tu te (2008).

dzia łań zgod nych z mi sją i stra te gią 
roz wo ju uczel ni, za pew nie nie sta bil -
nych i bez piecz nych wa run ków pra -
cy i na uki dla wszyst kich człon ków 
spo łecz no ści aka de mic kiej, a tak że 
dą że nie do osią ga nia po ro zu mień 
i kom pro mi sów, ini cjo wa nie nie -
zbęd nych zmian – zwra cał się 
do spo łecz no ści aka de mic kiej 
uczel ni w ulot ce wy bor czej prof. 
Adam We in trit. 

 Prof. Adam We in trit (ur. w 1961 
r.) w 1985 r. ukoń czył Wyż szą 
Szko łę Mor ską na kie run ku na wi -
ga cja, w 1992 r. obro nił dok to rat, 
w 2004 r. uzy skał ha bi li ta cję, 
a w 2016 r. otrzy mał no mi na cję 
pro fe sor ską. W uczel ni za trud nio -
ny od 1985 r. na sta no wi skach 

 – Do ło żę wszel kich sta rań, by 
stwo rzyć ca łej spo łecz no ści aka de -
mic kiej wa run ki za cho wa nia bez pie -
czeń stwa i sta bil no ści, sta wia jąc 
czo ła po ja wia ją cym się wy zwa niom 
oraz wy zna czo nym wspól nie za da -
niom, dba jąc jed no cze śnie o bie żą -
ce po trze by i sta ły roz wój, tak by 
Uni wer sy tet Mor ski w Gdy ni utrzy -
mał z nie ma łym tru dem wy wal czo -
ny nie daw no sta tus uni wer sy te tu 
przy miot ni ko we go.  

Ro lę rek to ra w no wej rze czy wi sto -
ści po strze gam na stę pu ją co: kie row -
nic two w dą że niu do osią ga nia  
ce lów stra te gicz nych uczel ni, ini cjo -
wa nie przed się wzięć wzmac nia ją -
cych wi ze ru nek uni wer sy te tu, życz -
li we wspie ra nie ini cja tyw oraz 



PROF. DR HAB. INŻ. KPT. Ż.W.  

ADAM WEINTRIT  
Uniwersytet Morski w Gdyni 

BIEŻĄCE POTRZEBY 
I STAŁY ROZWÓJ
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wy Ma szyn i In for ma ty ki ATH w la -
tach 2005 – 2008, peł no moc ni ka 
rek to ra ds. Ja ko ści Kształ ce nia 
w la tach 2008 -2016. W ro ku 2016 
zo stał wy bra ny na sta no wi sko 
dzie ka na Wy dzia łu Bu do wy Ma -
szyn i In for ma ty ki ATH. Jest za -
trud nio ny w Za kła dzie Sil ni ków 
Spa li no wych w Ka te drze Sil ni ków 
Spa li no wych i Po jaz dów ATH.  

Prof. Ja cek No wa kow ski zaj mu -
je się za si la niem i ste ro wa niem sil -
ni ków spa li no wych, mo de lo wa -
niem pro ce su ro bo cze go sil ni ków 
spa li no wych, eks plo ata cją ukła dów 
na pę do wych po jaz dów sa mo cho -
do wych. Wy ni ki swo ich prac do ty -
czą cych do ła do wa nia sil ni ków pre -
zen to wał m. in. na kon fe ren cji 
na uko wej i SAE w De tro it w USA. 

na uko wych, uzy ska nie przez dys -
cy pli ny na uko we co naj mniej ka te -
go rii B+, de mo kra ty za cję dzia łal -
no ści uczel ni oraz roz bu do wę 
in fra struk tu ry ba daw czej i dy dak -
tycz nej.  

Prof. Ja cek No wa kow ski (ur. 
w 1960 r.) jest ab sol wen tem Wy -
dzia łu Bu do wy Ma szyn Fil li w Biel -
sku -Bia łej Po li tech ni ki Łódz kiej, 
w spe cjal no ści sa mo cho dy i sil ni ki. 
Stu dia ukoń czył w198 6 r. Pod czas 
stu diów, w 1984 r., pod jął pra cę 
w In sty tu cie Tech no lo gicz no -Sa -
mo cho do wym fi lii PŁ w Biel sku 
Bia łej. W 1998 r., w Fi lii w Biel sku 
Bia łej uzy skał sto pień dok to ra na -
uk tech nicz nych w dys cy pli nie bu -
do wa i eks plo ata cja ma szyn. 
W 2007 r., w Aka de mii Tech nicz -
no Hu ma ni stycz nej – uzy skał sto -
pień dok to ra ha bi li to wa ne go 
na pod sta wie mo no gra fii w dys cy -
pli nie bu do wa i eks plo ata cja ma -
szyn.  

Peł nił funk cję m.in. pro dzie ka -
na ds. stu den tów Wy dzia łu Bu do -

r. na Po li tech ni ce Opol skiej.  
Zo stał kie row ni kiem Ka te dry In ży -
nie rii  Ja ko ści Pro duk cji i Usług 
oraz pro fe so rem nad zwy czaj nym 
(2011–2019) i pro fe so rem uczel ni 
(od 2019) na Wy dzia le In ży nie rii 
Pro duk cji i Lo gi sty ki PO. Rek to rem 
opol skiej po li tech ni ki zo stał we 
wrze śniu 2019 r., w wy ni ku wy bo -
rów uzu peł nia ją cych na rek to ra, 
po tra gicz nie zmar łym prof. Mar ku 
Tu kien dor fie. 

Za in te re so wa nia ba daw cze prof. 
M. Lo ren ca kon cen tru ją się na za -
gad nie niach zwią za nych z wy ko -
rzy sta niem sztucz nej in te li gen cji 
w pro ce sach ste ro wa nia za pa sa mi. 
W ra mach dzia łal no ści na uko wej 
opu bli ko wał po nad 100 pu bli ka cji, 
w tym ok. 20 z „Li sty fi la del fij -
skiej”.w Opo lu. 

utrzy ma nie co naj mniej dwóch  
ka te go rii B+ i utrzy ma nie sta tu tu 
PO ja ko uczel ni aka de mic kiej; 
wspar cie wio dą cych dys cy plin na -
uko wych; wzmoc nie nie ka dry 
w dys cy pli nach wio dą cych; uru -
cho mie nie cza so pi sma na uko we -
go; re or ga ni za cję sys te mu fi nan so -
wo -księ go we go w za kre sie 
mo ni to ro wa nia prze pły wów fi nan -
so wych; współ pra cę z biz ne sem 
pod ką tem sta ży dla stu den tów; 
do sto so wa nie uczel ni do zmie nia -
ją cych się cią gle wa run ków rze czy -
wi sto ści, a tak że po wo ła nie ra dy 
do rad czej uczel ni, w któ rej bę dą 
za sia dać za słu że ni pro fe so ro wie 
po li tech ni ki. 

Dr hab. Mar cin Lo renc (ur. 
w 1968 r.) zo stał za trud nio ny 
na Po li tech ni ce Opol skiej w 1993 
r. Był m.in. ad iunk tem na Wy dzia -
le Elek tro tech ni ki, Au to ma ty ki i In -
for ma ty ki oraz na Wy dzia le In ży -
nie rii Pro duk cji i Lo gi sty ki. W1 99 8 
r. uzy skał sto pień na uko wy dok to -
ra na uk tech nicz nych w Po li tech ni -
ce Ślą skiej. Ha bi li to wał się w 2011 

PROF. DR HAB. INŻ.  

MARCIN LORENC
Politechnika Opolska

PROF. DR HAB. INŻ.  

JACEK NOWAKOWSKI 
Akademia Techniczno - Humanistyczna  

w Bielsko-Białej
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PROF. DR HAB.  

MICHAŁ JERZY ZASADA 

SGGW – NASZA ALMA MATER
Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go 
w 1993 ro ku. Pięć lat póź niej uzy -
skał sto pień dok to ra na uk le śnych. 
W 2008 r. uzy skał sto pień dok to ra 
ha bi li to wa ne go, a w 2014 – ty tuł 
pro fe so ra na uk le śnych. 

Wśród wie lu sta no wisk i funk cji, 
ja kie do tych czas peł nił rek tor -elekt 
na le ży wy róż nić dwu krot nie funk cję 
pro dzie ka na Wy dzia łu Le śne go 
SGGW: w la tach 2005-2008 był 
pro dzie ka nem ds. dy dak ty ki, a w la -
tach 20122016 pro dzie ka nem ds. 
na uki. W la tach 2008-2012 był dzie -
ka nem Wy dzia łu Le śne go. Od 2016 
r. peł ni funk cję pro rek to ra ds. 
współ pra cy mię dzy na ro do wej. Pro -
fe sor w Ka te drze Urzą dza nia La su, 
Den dro me trii i Eko no mi ki Le śnic -
twa In sty tu tu Na uk Le śnych SGGW. 

Pra ce ba daw cze prof. Mi cha ła Za -
sa dy kon cen tru ją się wo kół urzą -
dza nia la su, mo de lo wa nia wzro stu 
drzew i drze wo sta nów, den dro me -
trii, za sto so wa nia no wo cze snych 
tech no lo gii w in wen ta ry za cji la su .

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

– Ma rzy mi się Szko ła Głów na Go -
spo dar stwa Wiej skie go, w któ rej pod -
sta wą funk cjo no wa nia jest wszech -
stron ny dia log i wza jem ny sza cu nek. 
Wszy scy od po wia da my za przy szłość 
na szej Uczel ni i jej roz wój, dla te go li -
czę na Pań stwa wspar cie – zwra cał 
się do uczel nia nej spo łecz no ści 
po gło so wa niu rek tor -elekt. 

Ja ko kan dy dat na rek to ra za pro -
po no wał pro gram „SGGW – na sza 
Al ma Ma ter”, któ ry w je go prze -
kona niu za pew ni SGGW dal szy 
bez piecz ny i sta bil ny roz wój. Prio -
ry te tem w ko lej nych la tach bę dą 
in we sty cje w roz wój po ten cja łu 
ludz kie go oraz roz wój par ty cy pa -
cyj ne go kształ to wa nia przy szło -
ści. – Dal szy roz wój uczel ni mo że od -
by wać się w dro dze otwar tej 
aka de mic kiej dys ku sji, któ ra bę dzie 
moż li wa je dy nie wte dy, kie dy pra cow -
ni cy, stu den ci i dok to ran ci bę dą mie li 
po czu cie nie skrę po wa nej moż li wo ści 
wy ra ża nia swo ich opi nii i po stu la tów 

Prof. Mi chał Za sa da (ur. w 1969 r.) 
ukoń czył Wy dział Le śny Szko ły 

TRZEBA PRZYSPIESZYĆ
wy bo rów rek tor -elekt. Pod kre ślił, 
że jed nym z naj waż niej szych pla nów 
in we sty cyj nych bę dzie bu do wa 
Ośrod ka Ba dań Ro ślin i Śro do wi ska 
na lu bel skim Fe li nie, po trzeb ne go aż 
pię ciu wy dzia łom UP. 

Prof. Krzysz tof Ko wal czyk (ur. 
w 1963 r.) w 1987 r. ukoń czył stu -
dia na kie run ku rol nic two na Wy -
dzia le Rol ni czym Aka de mii Rol ni -
czej w Lu bli nie, i w tym sa mym 
ro ku roz po czął pra cę w In sty tu cie 
Ge ne ty ki, Ho dow li i Bio tech no lo gii 
Ro ślin. W 1996 ro ku uzy skał sto -
pień na uko wy dok to ra na uk rol ni -
czych w dys cy pli nie agro no mia. 
W 2002 ro ku uzy skał sto pień dok -
to ra ha bi li to wa ne go na uk rol ni -
czych w za kre sie agro no mii, spe -

Wśród spraw do zre ali zo wa nia, 
waż nych dla przy szło ści Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Lu bli nie, 
prof. Ko wal czyk wy mie nił w swo -
im pro gra mie: roz wój ka dry 
i kształ ce nie stu den tów; wła ści wą 
go spo dar kę fi nan so wą po łą czo ną 
z roz wo jem wy dzia łów, jed no stek 
i dys cy plin; roz wój in fra struk tu ry 
ba daw czo -dy dak tycz nej, spraw ną 
ad mi ni stra cję; dal sze umię dzy na -
ro do wie nia uczel ni oraz tro skę 
o wi ze ru nek uczel ni na fo rum kra -
jo wym i za gra nicz nym. 

– To są naj waż niej sze za da nia, któ re 
chciał bym re ali zo wać w tej ka den cji. 
Wie le zo sta ło już zro bio ne, ale w nie -
któ rych kwe stiach trze ba przy spie szyć 
– mó wił tuż po ogło sze niu wy ni ków 

NOWY
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UCZELNIA ROZWIJAJĄCA SIĘ  
I BEZPIECZNA 

W pre zen ta cji pro gra mu wy bor -
cze go pt. „UPWr uczel nią bez piecz -
ną i roz wi ja ją cą się” prof. Bo sy za po -
wia dał dzia ła nia na ko rzyść roz wo ju 
ba dań m. in.: środ ki fi nan so we 
na pod trzy ma nie po ten cja łu na uko -
we go kie ro wa ne bez po śred nio 
do in sty tu tów i ka tedr na pod sta wie 
al go ryt mu; wspar cie jed no stek i ze -
spo łów ba daw czych w zaku pie no -

wo cze snej apa ra tu ry ba daw czej; 
pro gra my „Gran ty na gran ty” dla 
Wio dą cych Ze spo łów Ba daw czych 
oraz kie row ni ków jed no stek or ga ni -
za cyj nych; umię dzy na ro do wie nie 
ba dań na uko wych. 

 Na to miast w pla nach roz wo ju 
edu ka cji wy mie nił m.in. w punk -

cjal ność ge ne ty ka i ho dow la ro ślin. 
W 2009 r. uzy skał ty tuł pro fe so ra 
na uk rol ni czych. W 2017 r. zo stał 
za trud nio ny na sta no wi sku pro fe -
so ra zwy czaj ne go. Po zmia nie pra -
wa w 2019 r. zo stał za trud nio ny 
na sta no wi sku pro fe so ra. Obec nie 
peł ni funk cję dy rek to ra In sty tu tu 
Ge ne ty ki, Ho dow li i Bio tech no lo -
gii Ro ślin oraz dzie ka na Wy dzia łu 
Agro bio in ży nie rii. Rek tor -elekt 
ukoń czył An nu al Beck man Sum -
mer Scho ol on Mo le cu lar Bio lo gy. 
Uczest ni czył w licz nych kur sach 
i szko le niach: m.in. hy bry dy za cji in 
si tu, klo no wa nia mo le ku lar ne go, 
na de kspre sji oraz im mu no de tek cji 
bia łek i bio in for ma ty ki. W 1997 r. 
w Uni wer sy te cie w Mo na chium 
od był pół rocz ny staż na uko wy 
oraz kil ka sze ścio ty go dnio wych 
w la tach 1999-2004. 

Brał udział w re ali za cji trzech 
gran tów oraz był kie row ni kiem 

sze ściu pro jek tów fi nan so wa nych 
przez KBN, MNiSW, NCBiR, 
NCN oraz Mi ni ster stwo Rol nic twa 
i Roz wo ju Wsi na łącz ną su mę po -
nad 2 mln zł. Obec nie zaj mu je się 
głów nie za gad nie nia mi zwią za ny mi 
z od por no ścią psze ni cy i owsa 
na mącz nia ka praw dzi we go i rdze, 
iden ty fi ka cją i wy ko rzy sta niem 
mar ke rów mo le ku lar nych w ba da -
niach ro ślin zbo żo wych oraz ana li -
zą eks pre sji wy bra nych ge nów ro -
ślin użyt ko wych i mo de lo wych 
in du ko wa nych pod wy pły wem 
stre sów, a tak że opra co wy wa niem 
mar ke rów DNA przy dat nych 
w se lek cji ro ślin rol ni czych. 

PROF. DR HAB. INŻ.  

JAROSŁAW BOSY 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

tach: wy dzia ły ja ko pod sta wo we 
dy dak tycz ne jed nost ki or ga ni za cyj -
ne UPWr, do któ rych przy pi sa ne 
są in sty tu ty i ka te dry; dzie ka ni od -
po wie dzial ni za stra te gię roz wo ju 
kie run ków stu diów na wy dzia łach; 
umię dzy na ro do wie nie kształ ce -
nia – kon ty nu acja i roz wój kształ -
ce nia w ję zy ku an giel skim oraz 
mo bil no ści; kre owa nie wspól nych 
kie run ków stu diów z in ny mi uczel -
nia mi z za gra ni cy; po wo ła nie Wio -
dą cych Ze spo łów Dy dak tycz -
nych – li de rzy to pra cow ni cy 
od da ni od lat dy dak ty ce i wi dzą cy 
swo ją przy szłość za rów no 
w umię dzy na ro do wie niu dy dak ty -
ki, jak i pod nie sie niu jej ja ko ści 
w opar ciu o środ ki ze wnętrz ne. 

Prof. dr hab. inż. Ja ro sław Bo sy 
(ur. w 1963 r.) ukoń czył stu dia 
na Aka de mii Rol ni czej we Wro cła -
wiu w 1988 r.; sto pień dok to ra na -
uk tech nicz nych uzy skał w 1996 r. 
na AGH w Kra ko wie, w 2006 r. 
otrzy mał sto pień na uko wy dok to -
ra ha bi li to wa ne go tak że na AGH. 

W 2014 r. ode brał no mi na cję pro -
fe sor ską. W la tach 2009-2012 peł -
nił funk cję za stęp cy dy rek to ra In -
sty tu tu Geo de zji i Geo in for ma ty ki; 
w la tach 2012-2016 był pro dzie -
ka nem na Wy dzia le In ży nie rii 
Kształ to wa nia Śro do wi ska i Geo -
de zji. Od 2016 r. peł ni funk cję 
pro rek to ra ds. na uki i współ pra cy 
z za gra ni cą. 

Pro wa dzi ba da nia na uko we 
zwią za ne z pre cy zyj nym opra co -
wa niem ob ser wa cji sa te li tar nych 
GNSS na po trze by mo ni to ro wa nia 
Zie mi, w tym at mos fe ry w ra mach 
Glo bal ne go Geo de zyj ne go Sys te -
mu Ob ser wa cyj ne go GGOS.  

W la tach 2006-2008 był kie row -
ni kiem pro jek tu fi nan so wa ne go ze 
środ ków Unii Eu ro pej skiej „Wie lo -
funk cyj ny sys tem pre cy zyj ne go po -
zy cjo no wa nia sa te li tar ne go ASG-
EUPOS”, re ali zo wa ne go przez 
Głów ny Urząd Geo de zji i Kar to -
gra fii w War sza wie. Jest au to rem 
lub współ au to rem łącz nie 90 ory -
gi nal nych prac twór czych. Na le ży 
do Mię dzy na ro do wej Aso cja cji 
Geo de zji (IAG) i Ame ry kań skiej 
Unii Geo fi zycz nej (AGU). Od 2016 
r. wi ce prze wod ni czą cy Ko mi te tu 
Geo de zji PAN. 

PROF. DR HAB.  
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W KIERUNKU UCZELNI 
BEZPRZYMIOTNIKOWEJ

Prof. Mi ro sław Min ki na jest eks -
per tem i uzna nym au to ry te tem z za -
kre su pro ble ma ty ki funk cjo no wa nia 
służb spe cjal nych. Z Uni wer sy te tem 
Przy rod ni czo -Hu ma ni stycz nym 
w Sie dl cach (do 2010 r. Aka de mia 
Pod la ska) zwią za ny jest od 2007 r. 
Wcze śniej pra co wał w Mi ni ster stwie 
Obro ny Na ro do wej i Mi ni ster stwie 
Spraw Za gra nicz nych, na róż nych 
sta no wi skach eks perc kich i kie row -
ni czych. Był też na pla ców kach dy -
plo ma tycz nych w Am ba sa dzie RP 
w Bruk se li oraz Przed sta wi ciel stwie 
RP przy NATO i Przed sta wi ciel stwie 
RP przy Unii Za chod nio eu ro pej skiej. 
Znaj do wał się w ze spo le dy plo ma -
tów wpro wa dza ją cych Pol skę 
do NATO w 1999 r. 

W 2002 r. obro nił pra cę dok tor -
ską „Pro ble my bez pie czeń stwa 

Stra te gicz nym ce lem rek to ra -
-elek ta jest prze kształ ce nie UPH 
w uni wer sy tet bez przy miot ni ko -
wy po przez roz wi ja nie ba dań  
na uko wych, w tym in ter dy scy pli -
nar nych, two rze nie no wych  
kie run ków (m. in. le kar skie go) 
i zwięk sze nie roz po zna wal no ści 
uczel ni w kra ju i świe cie: – Chce -

my, by nasz uni wer sy tet był wi dzia -
ny, uzna ny, sza no wa ny i że by wszy -
scy chcie li z nim współ pra co wać 
– pod kre śla prof. Min ki na. 

LEPSZA WSPÓŁPRACA  
BADAWCZA I WDROŻENIOWA

Dok to ry zo wał się w 1995 r. 
na uczel ni ma cie rzy stej, sto pień na -
uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go 
uzy skał w 2007 r. na kra kow skiej 
AR. Od 1989 r. za wo do wo zwią za -
ny kra kow ską Aka de mią Rol ni czą 
(prze kształ co ną w Uni wer sy tet 
Rol ni czy im. Hu go na Koł łą ta ja 
w Kra ko wie), w 2011 r. ob jął sta no -
wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go, 
a w 2019 r. – pro fe so ra uczel ni. 
W la tach 2008-2012 był pro dzie ka -
nem Wy dzia łu In ży nie rii Pro duk cji 
i Ener ge ty ki, w la tach 2012-2020 
zaj mo wał sta no wi sko pro rek to ra 
kra kow skiej uczel ni do spraw dy -
dak tycz nych i stu denc kich. 

Spe cja li zu je się w eko no mi ce 
me cha ni za cji rol nic twa oraz or ga -
ni za cji i za rzą dza niu w in ży nie rii 
rol ni czej. Bo ga ty do ro bek na uko -
wy prof. Ta bo ra obej mu je m.in. 
ana li zę i opty ma li za cję pro ce sów 
z uwzględ nie niem za sto so wań 

Wśród prio ry te to wych dzia łań 
prof. Syl we stra Ta bo ra znaj du ją się 
m.in. in ten sy fi ka cja współ pra cy ba -
daw czej i wdrozėnio wej kra jo wej 
i mię dzy na ro do wej oraz pod nie -
sie nie spraw no ści re ali zo wa nych 
pro ce sów. Naj więk szym wy zwa -
niem uczel ni wy nie sio nym przez 
rek to ra-elek ta jest m.in. bu do wa 
kli nik we te ry na ryj nych i cen trum 
ba daw cze go. 

Prof. Syl we ster Adam Ta bor (ur. 
w 1965 r.) w 1989 r. ukoń czył stu -

dia z za kre su me cha ni za cji rol nic -
twa na Aka de mii Rol ni czej im. Hu -
go na Koł łą ta ja w Kra ko wie. 

PROF. DR HAB. 
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w świe tle no wej kon cep cji stra te -
gicz nej NATO”. Ha bi li ta cję uzy skał 
w 2013 r. na pod sta wie roz pra wy 
„Wy wiad w pań stwie współ cze -
snym”. W sie dlec kiej uczel ni w la -
tach 2012-2016 był dy rek to rem  
In sty tu tu Na uk Spo łecz nych i Bez -
pie czeń stwa Wy dzia łu Hu ma ni -
stycz ne go oraz kie row ni kiem  
Za kła du Bez pie czeń stwa Mię dzy -
na ro do we go i Stu diów Stra te gicz -
nych w In sty tu cie. Od 2016 r. jest 
pro rek to rem ds. na uki. 

Je go za in te re so wa nia ba daw cze 
kon cen tru ją się na pro ble ma ty ce 
bez pie czeń stwa mię dzy na ro do we -
go, w tym po li ty ki bez pie czeń stwa 
NATO, Unii Eu ro pej skiej i Fe de ra -
cji Ro syj skiej. Jest au to rem 60 pu -
bli ka cji na uko wych, w tym kil ku -
dzie się ciu ar ty ku łów. Jest tak że 
współ au to rem prac ana li tycz no -ba -
daw czych pro wa dzo nych w MON, 
m.in. dzia łal ność wy wia dow cza 
i kontr wy wia dow cza oraz pro ble -
ma ty ka bez pie czeń stwa we dług 

po glą dów NATO oraz pod ręcz ni -
ka nor ma li za cji obron nej pt. „Pro -
wa dze nie ana liz wy wia dow czych 
i roz po znaw czych”. Brał tak że 
udział w pro jek tach na uko wo -ba -
daw czych re ali zo wa nych w Aka de -
mii Obro ny Na ro do wej i Uni wer -
sy te ciePrzy rod ni czo -Hu ma ni stycz n
ym w Sie dl cach.  

Jest człon kiem Ze spo łu Do rad -
ców Kra jo we go Sto wa rzy sze nia 
Ochro ny In for ma cji Nie jaw nych 
i Sto wa rzy sze nia Wspie ra nia Bez -
pie czeń stwa Na ro do we go. Na le ży 
do Eu ro pe an Se cu ri ty As so cia tion 
i Pol skie go To wa rzy stwa Na uk 
o Bez pie czeń stwie. 

roz wią zań IT, od pro stych pro ce -
sów wy twór czych i pro duk cyj nych 
re ali zo wa nych w sek to rze go spo -
dar ki żyw no ścio wej do zło żo nych 
pro ce sów za rzą dza nia ze spo ła mi 
oraz or ga ni za cja mi. 

Współ au tor 6 mo no gra fii na uko -
wych, w tym dwóch ja ko re dak tor 
na uko wy, au tor 23 eks per tyz wy -
ko na nych na zle ce nie przed się -
biorstw i in sty tu cji go spo dar czych 
oraz 6 opra co wań po pu lar no nau -
ko wych, wy ko naw ca 7 pro jek tów 
ba daw czych (je den ja ko głów ny 
wy ko naw ca). 

W la tach 2007-2011 był se kre ta -
rzem Pol skie go To wa rzy stwa In ży -
nie rii Rol ni czej oraz człon kiem Za -
rzą du Pol skie go To wa rzy stwa 
Za sto so wań In for ma ty ki w Rol nic -
twie, Go spo dar ce Le śnej i Żyw no -
ścio wej POLSITA. Od 2012 r. jest 
człon kiem Pol skiej Ko mi sji Akre dy -
ta cyj nej. Eks pert Mar szał ka Wo je -
wódz twa Ślą skie go w spra wie 
opra co wa nia Stra te gii Roz wo ju 
Ob sza rów Wiej skich Wo je wódz -
twa Ślą skie go do ro ku 2030.

PROF. DR HAB.  

KRZYSZTOF SZOSZKIEWICZ 

STABILNY ROZWÓJ – OTWARCIE 
NA ŚWIAT

ro do wych orz usta bi li zo wa nie licz by 
stu den tów – pi sał w swo im pro gra -
mie wy bor czym pt.: „Sta bil ny roz -
wój. Otwar cie na świat” rek tor -
-elekt. 

Prof. Krzysz tof Szosz kie wicz (ur. 
w1965 r.) w1990 r. ukoń czył stu dia 
rol ni cze na Aka de mii Rol ni czej w Po -
zna niu, dok to ry zo wał się w 1995 
na uczel ni ma cie rzy stej. Sto pień na -
uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go uzy -
skał w 2004 r. na AR w Po zna niu,  
ty tuł pro fe so ra na uk rol ni czych 
otrzy mał 1 sierp nia 2011 r. W la -
tach 2008–2016 był pro dzie ka nem 
Wy dzia łu In ży nie rii Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Prze strzen nej. W la -
tach 2009–2017 peł nił funk cję kie -
row ni ka Ka te dry Eko lo gii i Ochro ny 
Śro do wi ska. W ka den cji 2016-2020 
był pro rek to rem UPP do spraw na -
uki i współ pra cy z za gra ni cą. 

Spe cja li zu je się w eko lo gii i ochro -
nie śro do wi ska, bio in dy ka cji eko sys -
te mów wod nych, ro ślin no ści eko -

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

– Uczel nia, w obec nym okre sie 
zmian, wy ma ga efek tyw ne go za rzą -
dza nia i pra cy nad osią gnię ciem wy -
so kiej po zy cji na uko wej. Dla te go 
uwa żam za wła ści we kon ty nu owa -
nie naj cen niej szych osią gnięć do -
tych cza so wej ka den cji, czy li wpro -
wa dze nie de cen tra li za cji fi nan sów, 
zwięk sze nie trans pa rent no ści dzia -
łań za rząd czych i wpro wa dze nie fi -
nan so wych do dat ków mo ty wa cyj -
nych. W zbli ża ją cej się ka den cji 
po win ny być też po sze rzo ne dzia ła -
nia po pra wia ją ce wi ze ru nek uczel ni, 
aby by ła po strze ga na ja ko no wo cze -
sna, re ali zu ją ca in no wa cyj ne ba da -
nia, do brze wy po sa żo na i uzna -
na na świe cie. Nie sta bil na sy tu acja 
w na uce wy ma ga pod ję cia dzia łań, 
któ re w więk szym stop niu by nas 
unie za leż nia ły i uod por ni ły na wpro -
wa dza ne zmia ny, co moż na osią gnąć 
po przez zwięk sze nie ilo ści po zy ski -
wa nych środ ków ze źró deł ze -
wnętrz nych, szcze gól nie mię dzy na -

sys te mów wod nych, pod mo kłych, 
łą ko wych, oce ny hy dro mor fo lo gicz -
nej rzek, fi to so cjo lo gii, bio róż no rod -
no ści. Opu bli ko wał po nad 270 prac, 
w tym ok. 110 ory gi nal nych ar ty ku -
łów na uko wych w cza so pi smach 
re cen zo wa nych, 7 ksią żek i mo no -
gra fii. Od 2015 ro ku peł ni ro lę eks -
per ta Zin te gro wa ne go Mo ni to rin gu 
Śro do wi ska. 

Jest człon kiem In ter na tio nal As so -
cia tion for Ve ge ta tion Scien ces, Po -
znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół 
Na uk, In ter na tio nal As so cia tion for 
Eco lo gy INTECOL, Pol skie go To -
wa rzy stwa Eko lo gicz ne go, Pol skie -
go Klu bu Eko lo gicz ne go. Dzia ła 
m.in. w Ra dzie Na uko wej Bie brzań -
skie go Par ku Na ro do we go, Ra dzie 
Na uko wej Tu chol skie go Par ku Kra -
jo bra zo we go, Ra dzie Na uko wej In -
sty tu tu Śro do wi ska Rol ni cze go i Le -
śne go PAN, Ra dzie Na uko wej 
Cen trum Edu ka cji dla Zrów no wa -
żo ne go Roz wo ju UP w Po zna niu, 
Ko mi te cie Na uk Agro no micz nych 
PAN (2015-2018, 2016-2019). 
Czło nek Ko mi te tu Go spo dar ki 
Wod nej PAN – Sek cja Ochro ny 
Śro do wi ska Wod ne go.
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Po gło so wa niu prof. Żu kow ski po -

dzię ko wał za za ufa nie, za an ga żo wa -
nie i od po wie dzial ność wszyst kim 
pra cow ni kom, stu den tom, dok to -
ran tom i za ape lo wał: – Roz wi jaj my 
wspól nie na szą wspa nia łą uczel nię, 
na mia rę na szych ma rzeń i am bi cji. 

Pod sta wo we ce le, któ re sto ją 
przed uczel nią na naj bliż sze lat, rek -
tor -elekt przed sta wił w pro gra mie 
wy bor czym. – Ce lem uczel ni jest nie -
wąt pli wie utrzy ma nie wy so kiej ka te go -
rii w ewa lu acji dzia łal no ści na uko wej, 
a tym sa mym sil nej po zy cji wśród pol -
skich uczel ni aka de mic kich – pod kre -
śla prof. Żu kow ski. Ce lo we jest 
wzmoc nie nie ak tyw ne go po dej ścia 
do kształ to wa nia po li ty ki na uko wej, 
po przez wspie ra nie in no wa cyj nych 
i in ter dy scy pli nar nych kie run ków ba -
dań oraz wzmoc nie nie spe cja li za cji 
w wy bra nych ob sza rach, w któ rych 
UEP chce być naj lep szy w Pol sce 

– To dla mnie nie zwy kle waż ne, że 
mam za ufa nie i wspar cie spo łecz no -
ści aka de mic kiej – pod kre ślał prof. 
Ka le ta po glo so wa niu. – Ale tak że 
mam po czu cie, że sto imy ja ko uczel -
nia przed wiel kim wy zwa niem. Nie -
wąt pli wie nad cho dzą cy czas bę dzie 
dla wie lu trud ny ze wzglę du na sy tu -
ację go spo dar czą zwią za ną z pan de -
mią ko ro na wi ru sa. 

Prof. Ka le ta, zde cy do wał się po -
now nie kan dy do wać na sta no wi sko 
rek to ra, aby móc kon ty nu ować 
zmia ny wpro wa dzo ne w mi ja ją cej 
ka den cji, któ rą okre śla „ka den cją 
zmian”. – Uwa żam mi nio ny okres 
zmian za bar dzo waż ne do świad cze -
nie, któ re po win no pro cen to wać 
w przy szło ści. Uczel nia, w efek cie do -

KIERUNEK  
– UMIĘDZY-

NARODOWIENIE


SZKOŁA  
BIZNESU  
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akre dy ta cji, ja kie prze wi dzia ne są dla 
szkół biz ne su – wy li cza rek tor. 

Prof. Żu kow ski jest ab sol wen tem 
Aka de mii Eko no micz nej w Po zna -
niu (po przed nicz ki UEP). Ukoń czył 
stu dia ma gi ster skie na kie run ku 
eko no mi ka i or ga ni za cja han dlu za -
gra nicz ne go. Dok to ry zo wał się 
na UEP w 1991 r. Sto pień dok to ra 
ha bi li to wa ne go uzy skał w 1998 r. 
Ty tuł pro fe so ra na uk eko no micz -
nych otrzy mał w 2007 r. 

Od był sta że na uko we na Uni wer -
sy te cie Eko no micz nym w Wied niu 
(1988), w Lon don Scho ol of Eco no -
mics (1990) i na Uni wer sy te cie 

w Bre mie (1994–1996). W la -
tach 2004–2005 był człon kiem Ra -
dy Spo łecz nej przy Pre ze sie Ra dy 
Mi ni strów. Zo stał rów nież człon -
kiem Ko mi te tu Na uk o Pra cy i Po li -
ty ce Spo łecz nej PAN. 

EKONOMICZNEREKTORZY 2020-2024

i jed nym z naj lep szych w Eu ro pie.  
Prio ry te tem mu szą po zo stać ba da -

nia mię dzy na ro do we, pu bli ka cje 
w naj lep szych mię dzy na ro do wych 
cza so pi smach, zde cy do wa ny wzrost 
licz by mię dzy na ro do wych pro jek -
tów ba daw czych i mo bil no ści na -
ukow ców. Ce la mi wy zna czo ny mi 
w dy dak ty ce jest no wo cze sna, kon -
ku ren cyj na ofer ta dy dak tycz na, 
w tym wy raź ne wzmoc nie nie stu -
diów dru gie go stop nia i an glo ję zycz -
nych, na cisk na roz wi ja nie kom pe -
ten cji przy szło ści. sto so wa nie 
no wo cze snych me tod dy dak tycz -
nych, roz wój umie jęt no ści na uczy -
cie li aka de mic kich. Szcze gól nie waż -
ny jest dy na micz ny roz wój edu ka cji 
me ne dżer skiej: uzy ska nie po zy cji li -
de ra w za kre sie stu diów po dy plo -
mo wych, roz wój kur sów i szko leń. 

 – Chce my stać się w jesz cze więk -
szym stop niu uczel nią mię dzy na ro do -
wą, m.in. przez doj ście do po zio -
mu 10% ob co kra jow ców wśród 
stu den tów i 5% ob co kra jow ców wśród 
na uczy cie li aka de mic kich, part ner stwa 
mię dzy na ro do we, uzy ska nie naj bar -
dziej pre sti żo wych mię dzy na ro do wych 

go, od 2016 r. rek to rem uczel ni, 
a tak że pre ze sem Sto wa rzy sze nia 
Ab sol wen tów WSH, WSE, AE, UE. 

Za in te re so wa nia na uko wo -ba -
daw cze prof. Ka le ty kon cen tru ją 
się w trzech nur tach: eko no mi ka 
prze my słu drob ne go, po li ty ka 
prze my sło wa, stra te gia kon ku ren -
cji i za rzą dza nie stra te gicz ne. Je go 
do ro bek na uko wy obej mu je bli -
sko 200 pu bli ka cji. 

Pro fe sor był do rad cą w pro ce -
sach za rzą dza nia stra te gicz ne go 
w przed się bior stwach i gmi nach 
Dol ne go Ślą ska. 

Od 2016 r. jest człon kiem Ko mi -
te tu Na uk Or ga ni za cji i Za rzą dza -
nia PAN. Prze wod ni czy Ko mi sji 
ds. Eko no micz nych Kon fe ren cji 
Rek to rów Aka de mic kich Szkół 
Pol skich. 

ko na nych prze obra żeń, jest or ga ni za -
cją zde cy do wa nie le piej przy go to wa -
ną na no we, trud ne wy zwa nia – uwa -
ża rek tor. Uni wer sy tet 
Eko no micz ny we Wro cła wiu wi dzi 
ja ko uni wer sy tet biz ne su – li de ra 
zmian – uczel nię, wy róż nia ją cą się 
w re gio nie, re ali zu ją cą ory gi nal ne 
ba da nia zna czą ce dla mię dzy na ro -
do wej na uki, roz wi ja ją cą, w no wo -
cze sny spo sób kom pe ten cje przy -
szło ści, bę dą cą ce nio nym 
part ne rem biz ne su ja ko źró dło ta -
len tów, kom pe ten cji i wie dzy, 
uczel nię bę dą cą atrak cyj nym śro do -
wi skiem pra cy i roz wo ju naj bar dziej 
uta len to wa nych i za an ga żo wa nych 
pra cow ni ków oraz opar tą na or ga -
ni za cji i tech no lo giach przy szło ści”. 

Pro fe sor An drzej Ka le ta (ur. 
w 1956 r.) jest ab sol wen tem ów -
cze snej Aka de mii Eko no micz nej 
z 1979 ro ku. Dok to rat uzy skał 
w 1988 r., ha bi li ta cję w 2000 r. Ty -
tuł na uko wy pro fe so ra na uk eko -
no micz nych otrzy mał w 2014 ro -
ku. Od 2002 r. jest kie row ni kiem 
Ka te dry Za rzą dza nia Stra te gicz ne -

PROF. DR HAB. 
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Prof. Wa cho wiak pro wa dził kam -

pa nię wy bor czą pod ha słem: 
Wspól na SGH. Ra zem two rzy my 
przy szłość. Po ogło sze niu wy ni ków 
zwró cił się do spo łecz no ści SGH 
z de kla ra cją: Mo ja ka den cja bę dzie 
opar ta na otwar to ści, dia lo gu ze 
wszyst ki mi klu czo wy mi in te re sa riu -
sza mi oraz jesz cze więk szej współ -
pra cy ze wspól no tą aka de mic ką. 
Przez naj bliż sze czte ry la ta z peł nym 
za an ga żo wa niem bę dę po dej mo wał 
dzia ła nia, któ re – je stem prze ko na ny 
– za pew nią roz wój na szej Al ma Ma -
ter, umac nia jąc jej po zy cję ja ko no wo -
cze snej, sil nej i przy ja znej Uczel ni 
na mia rę XXI wie ku. 

No wy rek tor jest ab sol wen tem 
Wy dzia łu Han dlu We wnętrz ne go 
SGPiS na kie run ku or ga ni za cja i za -
rzą dza nie. Dok tor ha bi li to wa ny 

– Na szą wspól ną am bi cją po win no 
być umiesz cze nie Uni wer sy te tu Eko -
no micz ne go w Kra ko wie wśród naj -
czę ściej wy mie nia nych or ga ni za cji  
in no wa cyj nych w Pol sce lat dwu dzie -
stych XXI wie ku oraz wy peł nia nie ro li 
po żą da ne go przez oto cze nie part ne -
ra naj bar dziej in spi ru ją cych przed się -
wzięć biz ne so wych, tech no lo gicz nych, 
spo łecz nych czy kul tu ral nych. Kra ków 
jest zna ko mi tym miej scem do te go, 
by ta kie am bi cje speł niać. Na sza 
wspól no ta aka de mic ka ma po ten cjał, 
aby two rzyć śro do wi sko, w któ rym in -
dy wi du al ne aspi ra cje pra cow ni ków 
i stu den tów zy sku ją opty mal ne szan -
se roz wo ju – pi sał w swo im pro gra -
mie rek tor -elekt. 

 – Mój pro gram to efekt wie lu roz -
mów, któ re pro wa dzi łem z przed sta -
wi cie la mi róż nych śro do wisk na sze go 

RAZEM 
TWORZYMY 
PRZYSZŁOŚĆ
WSPÓLNOTA 

MOŻLIWOŚCI

Jej za in te re so wa nia na uko we do -
ty czą za gad nień pro jek to wa nia 
i wdra ża nia sys te mów in for ma tycz -
nych w or ga ni za cjach, di gi ta li za cji 
przed się biorstw, sys te mów wspo -
ma ga nia de cy zji me ne dżer skich, 
kom pu te ro we go wspo ma ga nia 
twór czo ści or ga ni za cyj nej, Bu si ness 
In tel li gen ce, big da ta oraz od dzia ły -
wa nia tech no lo gii in for ma tycz nych 
na go spo dar kę i spo łe czeń stwo. 

Jest sty pen dyst ką Pań stwa Szwaj -
car skie go w Uni wer sy te cie Tech -
no lo gicz nym w Zu ri chu, Deut sche 
Aka de mi sche Au stausch Dienst 
w Uni wer sy te cie Trier w Niem -
czech oraz Pro gra mu Bek ke ra 

w Uni wer sy te cie Tech no lo gicz nym 
w Syd ney w Au stra lii. Od by ła rów -
nież wie le krót ko okre so wych wi -
zyt i szko leń w ośrod kach za gra -
nicz nych (Uni ver si ty of Tech no lo gy, 
Auc kland; Lon don Uni ver si ty; 
Vien na Uni ver si ty; ESC of To ulo -
use; ESC of Cler mont Fer rand). 

Au tor ka i współ au tor ka lub re -
dak tor ka po nad 300 pu bli ka cji, 
w tym 15 mo no gra fii. Jej opra co -
wa nia wy da wa ne są w li czą cych 
się wy daw nic twach mię dzy na ro -
do wych i są przed mio tem licz nych 
cy to wań na świe cie.  

Czło nek wie lu or ga ni za cji i to wa -
rzystw na uko wych, m.in. Ko mi te tu 
Na uk Or ga ni za cji i Za rzą dza nia 
PAN, Pays du Gro upe De Vy se grad, 
Ca na dian Cen tre of Scien ce and 
Edu ca tion, The Ame ri can Re se arch 
Fo un da tion’s Cen tre for Eu ro pe an 
and Mid dle Eastern Stu dies oraz In -
for ming Scien ce In sti tu te. Za ca ło -
kształt swo ich osią gnięć za wo do -
wych zo sta ła od zna czo na me da lem 
Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej, Zło -
tym Krzy żem Za słu gi, Zło tym Lau -
rem Umie jęt no ści i Kom pe ten cji, 
a tak że uho no ro wa na na gro da mi 
dla pro mo to ra w prze wo dach dok -
tor skich oraz na gro da mi w ka te go -
rii „Best Pa per Award” na kon fe -
ren cjach za gra nicz nych.
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dzia łu In for ma ty ki i Za rzą dza nia 
Po li tech ni ki Wro cław skiej. W 1993 
ro ku uzy ska ła w Aka de mii Eko no -
micz nej w Ka to wi cach sto pień 
dok to ra na uk eko no micz nych 
w za kre sie in for ma ty ki eko no -
micz nej, w 2001 ro ku – dok to ra 
ha bi li to wa ne go, rów nież w AE, 
w za kre sie eko no mii – in for ma ty -
ki eko no micz nej, w 2010 ro ku 
otrzy ma ła no mi na cję pro fe sor ską. 
Z Uni wer sy te tem Eko no micz nym 
w Ka to wi cach zwią za na jest 
od 1985 ro ku.  

By ła wi ce dy rek to rem Ślą skiej 
Mię dzy na ro do wej Szko ły Han dlo -
wej w Ka to wi cach (2004–2008), 
dzie ka nem Wy dzia łu In for ma ty ki 
w Ślą skiej Wyż szej Szko le Za rzą -
dza nia w Ka to wi cach (2003–
2007), pro dzie ka nem ds. na uki 
Wy dzia łu Eko no mii UE w Ka to wi -
cach (2008–2016), kie row ni kiem 
Ka te dry In for ma ty ki Eko no micz nej 
UEK (od 2006), dzie ka nem Wy -
dzia łu Eko no mii (2016–2019). 

W cza sie swo jej ka den cji rek tor -
-elekt pla nu je m.in. zbu do wać sil ne 
ze spo ły re ali zu ją ce in no wa cyj ne 
i waż ne spo łecz nie kie run ki ba dań, 
uno wo cze śnić dy dak ty kę, roz wi nąć 
part ner stwo z biz ne sem, ad mi ni -
stra cją pu blicz ną i sze ro ko ro zu mia -
nym oto cze niem go spo dar czym, jak 
rów nież uspraw nić funk cjo no wa nie 
uczel ni w ob sza rze or ga ni za cji ad -
mi ni stra cyj nej. Ma za miar po sta wić 
tak że na przej rzy ste struk tu ry i au -
to no micz ne jed nost ki, roz po zna -
wal ne w śro do wi sku aka de mic kim. 
Uczel nia we dług wi zji prof. Ol szak 
ma być miej scem otwar tym i przy -
ja znym dla śro do wi ska we wnętrz -
ne go i ze wnętrz ne go, opie ra ją cym 
się na sza cun ku, au ten tycz nym dia -
lo gu ze spo łecz no ścią aka de mic ką, 
z peł nym po sza no wa niem dla wol -
no ści aka de mic kiej. Szcze gól ny na -
cisk chce po ło żyć na umię dzy na ro -
do wie nie UE. 

Prof. Ce li na M. Ol szak (ur. 
w 1958 r.) jest ab sol went ką Wy -
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rzą dza nia SGH. Jest se kre ta rzem 
Ko mi te tu Or ga ni za cji i Za rzą dza nia 
Pol skiej Aka de mii Na uk, prze wod -
ni czą cym Ra dy ds. Przed się bior czo -
ści przy Pre zy den cie RP, człon kiem 
kon kur su „Te raz Pol ska Pro mo cja”. 
Peł ni funk cję se kre ta rza Pod ko mi te -
tu Na uko we go Olim pia dy Przed się -
bior czo ści, Jest za an ga żo wa ny ja ko 
za ło ży ciel i czło nek w Ra dzie Na -
uko wej Uni wer sy te tu Trze cie go 
Wie ku SGH oraz prze wod ni czą cym 
Ra dy Na uczy cie li Dzie cię ce go Uni -
wer sy te tu Na uko we go.  

Au tor lub współ au tor wie lu pu -
bli ka cji na te mat ne go cja cji, roz wią -
zy wa nia kon flik tów, za rzą dza nia 

za so ba mi ludz ki mi, po mia ru ka pi -
ta łu in te lek tu al ne go i za rzą dza nia 
wie dzą w przed się bior stwie, spo -
łecz nej od po wie dzial no ści biz ne su.

na uk eko no micz nych w dys cy pli -
nie na uki o za rzą dza niu. Spe cja li zu -
je się w pro ble ma ty ce za rzą dza nia 
ludź mi w or ga ni za cji oraz spo łecz -
nej od po wie dzial no ści biz ne su. 
Pro wa dzi ba da nia na uko we o te -
ma ty ce: po li ty ka per so nal -
na w przed się bior stwach dzia ła ją -
cych w Pol sce, ne go cja cje, po miar 
ka pi ta łu in te lek tu al ne go przed się -
biorstw, za rzą dza nie wie dzą 
w przed się bior stwach oraz spo -
łecz nej od po wie dzial no ści biz ne su.  

 Od 28 lat zwią za ny z prak ty ką go -
spo dar czą, pra cu jąc na sta no wi -
skach kie row ni czych w róż nych in -
sty tu cjach i or ga ni za cjach. Był m.in. 
za stęp cą dy rek to ra Za rzą du Do -
mów Ko mu nal nych War sza wa - 
Śród mie ście, dy rek to rem Wy dzia łu 
Bu dyn ków Ko mu nal nych Urzę du 
Gmi ny War sza wa – Cen trum, za -
stęp cą dy rek to ra Za rzą du Dziel ni cy 
Żo li borz – człon kiem Za rzą du 
Dziel ni cy, kanc le rzem SGH.  

W mi ja ją cej ka den cji peł ni funk cję 
pro rek to ra ds. na uki i za rzą dza nia 
SGH oraz dy rek to ra In sty tu tu Za -

stra cji Pu blicz nej (1997-2005);) 
ad iunk tem w Ka te drze Go spo dar -
ki i Ad mi ni stra cji Pu blicz nej UEK 
(2000-2013); kie row ni kiem Ka te -
dry Go spo dar ki i Ad mi ni stra cji Pu -
blicz nej (2014); kie row ni kiem Ka -
te dry Ad mi ni stra cji Pu blicz nej 
(2016); dzie ka nem Wy dzia łu Go -
spo dar ki i Ad mi ni stra cji Pu blicz nej 
(2016); kie row ni kiem Ka te dry Po -
li tyk Pu blicz nych (2019). Od paź -
dzier ni ka 2019 ro ku peł ni funk cję 
kie row ni ka Ka te dry Po li tyk Pu -
blicz nych oraz Dzie ka na Ko le gium 
Go spo dar ki i Ad mi ni stra cji Pu -
blicz nej. 

Za in te re so wa nia ba daw cze no -
we go rek to ra kon cen tru ją się m.in. 

wo kół pro ble ma ty ki po li ty ki pu -
blicz nej, za rzą dza nia i współ za rzą -
dza nia pu blicz ne go oraz za rzą dza nia 
wie dzą w ad mi ni stra cji pu blicz nej.

Uni wer sy te tu. Po dzie li łem go na pięć 
czę ści – ka dra aka de mic ka, pra cow -
ni cy jed no stek ad mi ni stra cji, stu den -
ci i dok to ran ci, zin te gro wa ne za rzą -
dza nie oraz mi sja spo łecz na, 
a w ca ło ści skła da się on na pro jekt 
– UEK – Wspól no ta moż li wo ści. 

Prof. Sta ni sław Ma zur (ur. w 1969 
r.) jest ab sol wen tem Wy dzia łu Pra -
wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu Ja -
giel loń skie go na kie run ku na uki po -
li tycz ne (w 1994 r.), sto pień 
dok to ra na uk hu ma ni stycz nych 
w za kre sie na uk o po li ty ce otrzy -
mał w 2000 r. w Uni wer sy te cie Ja -
giel loń skim, ha bi li ta cję z za kre su 
na uk hu ma ni stycz nych w dys cy pli -
nie na uki o po li ty ce uzy skał w 2012 
r. w Uni wer sy te cie Wro cław skim.  

Od 2014 ro ku jest pro fe so rem 
Uni wer sy te tu Eko no micz ne go 
w Kra ko wie. W kra kow skiej Aka -
de mii Eko no micz nej, a póź niej 
Uni wer sy te cie Eko no micz nym 
spra wo wał wie le funk cji, był kie -
row ni kiem Cen trum Stu diów 
nad Go spo dar ką i Ad mi ni stra cją 
Pu blicz ną (1996-1997), dy rek to -
rem Ma ło pol skiej Szko ły Ad mi ni -

PROF. DR HAB. 

PIOTR WACHOWIAK
Szkoła Główna Handlowa

PROF. DR HAB. 

STANISŁAW MAZUR 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

65

EKONOMICZNEREKTORZY 2020-2024

NOWY

NOWY



66

MODYFIKACJA I NAPRAWA 
KLUCZOWYCH CELÓW

się uczel nią ba daw czą. Wy da wać się 
mo że, że UP stoi wciąż na roz dro żu 
– chcie li by śmy być uczel nią ba daw -
czą, re alia jed nak wska zu ją, iż lep szą 
dla nas opcję sta no wi wy so ki sta tus 
jed nost ki aka de mic kiej o pro fi lu dy -
dak tycz no -ba daw czym. 

Prof. Bo rek (ur. w 1970 r.) w 1995 
r. ukoń czył po lo ni sty kę w Wyż szej 
Szko le Pe da go gicz nej w Kra ko wie, 
dok to ry zo wał się w 2000 r. na Aka -
de mii Pe da go gicz nej w Kra ko wie, 
sto pień na uko wy dok to ra ha bi li to -
wa ne go uzy skał w 2006 r. na AP.  

Ty tuł pro fe so ra otrzy mał w 2012 
ro ku. Od 2019 ro ku peł ni funk cję 
dzie ka na Wy dzia łu Na uk Hu ma ni -
stycznych. 

Spe cja li zu je się w hi sto rii li te ra tu -
ry pol skiej, edy tor stwie i pro ble -
mach et nicz nych. 

W pro gra mie wy bor czym pt. 
„Nasz Uni wer sy tet” prof. Bo rek pi sze:  
– Znam do brze na szą Al ma Ma ter 
i po zwa la mi to za uwa żyć, że są pew -
ne pro ble my, któ re w ostat nich la tach 
na war stwi ły się i na si li ły... Uwa żam, 
że pil nie na le ży za jąć się mo dy fi ka cją, 
na pra wą, a cza sem wręcz bu do wą 
od pod staw klu czo wych dla funk cjo -

no wa nia na sze go Uni wer sy te tu stra -
te gicz nych i per spek ty wicz nych ce lów. 
Na le ży pod dać rze czo wej dys ku sji to, 
ja kie ma my re al ne szan se, że by stać 

NAUKA I DYDAKTYKA JAKO 
REALIZACJA SŁUŻBY SPOŁECZNEJ

Prof. Bar ba ra Mar cin kow ska 
ukoń czy ła Wyż szą Szko łę Pe da go -
gi ki Spe cjal nej im. Ma rii Grze go -
rzew skiej w War sza wie (póź niej -
szą APS) w 1991 r. na kie run ku 
pe da go gi ka spe cjal na, oli go fre no -
pe da go gi ka. Dok to rat w dys cy pli -
nie pe da go gi ka obro ni ła w199 5 r., 
w 2014 r. ha bi li to wa ła się w ob -
sza rze na uk spo łecz nych, w dys -
cy pli nie pe da go gi ka. 

Przez wie le lat łą czy ła pra cę  
na uko wo -ba daw czą i dy dak tycz -
ną na uczy cie la aka de mic kie go 
z prak ty ką pe da go gicz ną na uczy -
cie la, na uczy cie la te ra peu ty i dy -
rek to ra nie pu blicz nej szko ły  
spe cjal nej. An ga żo wa ła się w sze -
ro ko ro zu mia ną pe da go gi kę spe -
cjal ną, m.in. pra ce eks perc kie 
na rzecz opra co wa nia stan dar -
dów kształ ce nia na kie run ku pe -
da go gi ka spe cjal na.

Rek tor -elekt w wy stą pie niu 
przed wy bor czym wska za ła prio ry -
te ty roz wo ju Aka de mii: – Z na szej 
mi sji wy ni ka zo bo wią za nie do pro wa -
dze nia prac ba daw czych oraz kształ -
ce nia wy so ko spe cja li stycz nych kadr. 
Obie te ścież ki – na uka i świet na  
dy dak ty ka ja ko re ali za cja służ by spo -
łecz nej są rów no waż ne i od zwier cie -
dla ją spe cy fi kę Aka de mii [...] Nie bę -
dę skła da ła obiet nic, ale chcę się 
zo bo wią zać do przed kła da nia do bra 
uczel ni po nad wszyst ko in ne, 

do trans pa rent no ści za rzą dza nia 
i otwar to ści na każ dy po mysł, któ ry 
przy słu ży się uczel ni – de kla ro wa ła.  
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NOWE WYDZIAŁY – NOWE 
KATEGORIE NAUKOWE

prze pro wa dze nie po raz pierw szy 
w hi sto rii re or ga ni za cji i stwo rze nie 
no wych wy dzia łów, któ re po zwo -
li ły uzy skać ka te go rie na uko we 
i upraw nie nia do nada wa nia stop ni 
na uko wych. Waż nym ele men tem, 
któ ry uda ło się osią gnąć wspól nie 
z ka drą aka de mic ką jest po sze rze -
nie ofer ty dy dak tycz nej, stwo rze nie 
no wych kie run ków kształ ce nia 
waż nych dla ryn ku pra cy, w tym m. 
in. no wy kie ru nek – pra wo. 

Dr hab. inż. Zbi gniew Osa dow ski, 
ma 49 lat, jest geo bo ta ni kiem. Na -
uko wo zaj mu je się bio lo gią. Ja ko 
pra cow nik Za kła du Bo ta ni ki 
i Ochro ny Przy ro dy AP spe cja li zu je 
się w geo bo ta ni ce i ochro nie przy -
ro dy. Ba dał m.in. eko lo gię eko sys -
te mów źró dli sko wych i tor fo wi sko -
wych Po mo rza. 

Przed wy bo ra mi rek tor – elekt 
pre zen to wał swo ją wi zję funk cjo -
no wa nia uczel ni. Pod kre ślił, że AP 
uzy ska ła środ ki ze wnętrz ne 
na kwo tę 100 mln zł, co jest dwu -
krot no ścią rocz ne go bu dże tu 
uczel ni oraz prze pro wa dzi ła waż -
ne in we sty cje, m.in. Słup ski Ośro -

dek Aka de mic ki, w któ rym po -
wsta ło 19 no wych pra cow ni 
in ter dy scy pli nar nych.  

Do naj więk szych osią gnięć AP 
w ostat niej ka den cji za li cza rów nież 

NAJWAŻNIEJSZA STABILNOŚĆ

ma gi ster skie na kie run ku kul tu ro -
znaw stwo, spe cjal ność te atro lo -
gia, na Uni wer sy te cie Ślą skim. 
W 1996 r. obro ni ła sto pień na uko -
wy dok to ra na uk hu ma ni stycz nych 
w dys cy pli nie li te ra tu ro znaw stwo. 
Ukoń czy ła rów nież szko łę mu -
zycz ną II stop nia w Czę sto cho wie 
w kla sie for te pia nu. 

W Aka de mii im. Ja na Dłu go sza 
za trud nio na jest od po nad 20 lat. 
Za in te re so wa nia ba daw cze rek -
tor -elekt wy ni ka ją z wy kształ ce nia 
hu ma ni stycz ne go i mu zycz ne go, 
wy ko rzy stu je je w pra cach nad  
hi sto rią te atru mu zycz ne go, 
przede wszyst kim te atru ope ro -
we go i ope ret ko we go, ale tak że 
zja wisk mu zycz no ści w te atrze 
dra ma tycz nym. W dzia łal no ści  
na uko wej sta le współ pra cu je 
z ośrod ka mi na uko wy mi w kra ju 
i za gra ni cą, jest czło nek kil ku to -
wa rzystw na uko wych. 

W pro gra mie wy bor czym za pew -
nia ła aka de mic ką spo łecz ność 
uczel ni, że naj waż niej szy mi za da nia -
mi ko lej nej ka den cji bę dzie za pew -
nie nie sta bil no ści funk cjo no wa nia 
uni wer sy te tu oraz jak naj lep szych 
wa run ków pra cy i stu dio wa nia, 
a tak że sil ne wspar cie dla wszyst -
kich, któ rzy przy czy nia ją się do dal -
sze go roz wo ju uczel ni, dzia ła jąc 
twór czo i am bit nie oraz wy ka zu jąc 
się ini cja ty wą ba daw czą, na uko wą, 
dy dak tycz ną i or ga ni za cyj ną. 

Prof. An na Wy pych -Gaw roń ska 
(ur. w 1966 r.) ukoń czy ła stu dia 
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– Ja ko współ au tor i oso ba moc no 

iden ty fi ku ją ca się z za pi sa mi Sta tu tu, 
Stra te gii roz wo ju GUMed na la -
ta 2019-2025 oraz za ło że nia mi pro -
jek tu „Ini cja ty wa Do sko na ło ści 
– Uczel nia Ba daw cza”, chciał bym uzy -
skać ak cep ta cję spo łecz no ści aka de -

mic kiej do re ali za cji tych ce lów ja ko 
rek tor w ko lej nej ka den cji. Je stem głę -
bo ko prze ko na ny, że sku tecz na i kon -
se kwent na re ali za cja okre ślo nych 
w tych do ku men tach za dań przy nie sie 
dal szy wzrost zna cze nia na szej Uczel -

NOWOCZESNA EDUKACJA, 
BADANIA DLA ZDROWIA 
I ROZWOJU MEDYCYNY

Prof. Bo gu sław Ma cha liń ski jest 
ab sol wen tem Wy dzia łu Le kar skie -
go Po mor skiej Aka de mii Me dycz -
nej w Szcze ci nie, któ rą ukoń czył 
w 1990 ro ku, spe cja li stą w za kre -
sie cho rób we wnętrz nych, trans -
plan to lo gii kli nicz nej i he ma to lo gii. 

Ha bi li to wał się w 2000 r., w 2005 
r. otrzy mał ty tuł pro fe so ra na uk 
me dycz nych. Jak opo wia da o so bie 
na stro nie wy bor czej: Mój le kar ski 

TRZY FORMY AKADEMICKIEJ 
EKSPRESJI MEDYCZNEJ

szlak edu ka cji wiódł za tem po przez 
licz ne sa le wy kła do we, la bo ra to ria 
i pra cow nie Po mor skiej Aka de mii 
Me dycz nej – to tu taj prze sze dłem 
przez me an dry ko lej nych stop ni wta -
jem ni cze nia me dycz nej pro fe sji. Bo 
to wła śnie pra ca na PAM, a dziś 
PUM, po zwo li ła mi na po łą cze nie 
trzech form aka de mic kiej eks pre sji 
me dycz nej, na któ re skła da ją się 
– do cie ka nia na uko we, ba da nia kli -
nicz ne oraz ak tyw ność dy dak tycz na. 

Od 2008 ro ku pra cu je na sta no -
wi sku pro fe so ra zwy czaj ne go 
w PUM. Jest kie row ni kiem Ka te -
dry Fi zjo pa to lo gii i Za kła du Pa to -
lo gii Ogól nej PUM, pra cu je po nad -
to w Kli ni ce He ma to lo gii 
z Od dzia łem Trans plan ta cji Szpi ku 
SPSK nr 1 ja ko le karz kie ru ją cy 
Od dzia łem Trans plan ta cji Szpi ku. 
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ni na are nie mię dzy na ro do wej w za kre -
sie na uki, dy dak ty ki i dzia łal no ści kli -
nicz nej zgod nie z mi sją – No wo cze sna 
edu ka cja oraz ba da nia dla zdro wia 
i roz wo ju me dy cy ny – zwra cał się 
do spo łecz no ści aka de mic kiej 
w kam pa nii wy bor czej. 

– Ca łej spo łecz no ści Gdań skie go 
Uni wer sy te tu Me dycz ne go dzię ku ję 
za oka za ne mi za ufa nie oraz ak cep ta -
cję dla za pro po no wa ne go prze ze mnie 
pro gra mu roz wo ju na szej uczel ni – po -
wie dział po gło so wa niu rek tor -elekt. 
– Je stem rów nież bar dzo wdzięcz ny 
za po moc i wspar cie, ja kich do świad -
czam od po cząt ku obec nej ka den cji. 
Za pew niam, że do ło żę wszel kich sta -
rań, by nie za wieść po kła da nych we 
mnie na dziei. Wie rzę, że wspól nie mo -
że my do ko nać jesz cze wie le do bre go 
na rzecz na szej Al ma Ma ter. 

Prof. Mar cin Gru cha ła jest na uczy -
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mie w ra mach pro gra mu TEMPUS, 
a w la tach 2000-2002 po dok tor ski 
staż na uko wy w A. I. Vir ta nen In sti -
tu te for Mo le cu lar Me di ci ne Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go w Ku opio 
w Fin lan dii ja ko sty pen dy sta Fun da -
cji na Rzecz Na uki Pol skiej. 

W la tach 2008-2012 i 2012-2016 
czło nek se nac kiej ko mi sji ds. bu -
dże tu i fi nan sów. Peł nił funk cję 
peł no moc ni ka rek to ra GUMed ds. 
bu do wy Cen trum Me dy cy ny Nie -
in wa zyj nej. Wie lo let ni opie kun 
Stu denc kie go Ko ła Na uko we go 
uho no ro wa ne go dwu krot nie na -
gro dą Czer wo nej Ró ży dla naj lep -
sze go stu denc kie go ko ła na uko -
we go Trój mia sta. 

Głów ne za in te re so wa nia na uko we 
i kli nicz ne to: cho ro ba wień co wa, 
nie wy dol ność ser ca, trans plan ta cja 
ser ca i me cha nicz ne wspo ma ga nie 
krą że nia, czyn ni ki ge ne tycz ne i śro -
do wi sko we roz wo ju miaż dży cy i jej 
po wi kłań, hi per cho le ste ro le mia ro -
dzin na. Au tor i współ au tor po -
nad 120 pu bli ka cji w cza so pi smach 
o za się gu mię dzy na ro do wym.

cie lem aka de mic kim, le ka rzem, spe -
cja li stą w za kre sie cho rób we -
wnętrz nych i kar dio lo gii, pro fe so -
rem na uk me dycz nych. 
W la tach 2012-2016 był pro rek to -
rem ds. stu denc kich GUMed, w ka -
den cji 2016-2020 rek to rem uczel ni. 
Stu dia na Wy dzia le Le kar skim Aka -
de mii Me dycz nej w Gdań sku ukoń -
czył w 1996 r. Sto pień na uko wy 
dok to ra otrzy mał w 2000 r., sto pień 
dok to ra ha bi li to wa ne go w 2006 r. 
Spe cja li zo wał się w za kre sie cho rób 
we wnętrz nych i kar dio lo gii. W 2016 
r. otrzy mał ty tuł pro fe so ra na uk me -
dycz nych. 

Przez ca łe ży cie za wo do we zwią -
za ny z ma cie rzy stą uczel nią – po -
cząt ko wo ja ko dok to rant w I Kli ni -
ce Cho rób Ser ca, na stęp nie 
od 2000 r. ko lej no ja ko asy stent i ad -
iunkt. W 2010 r. zo stał po wo ła ny 
na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy -
czaj ne go. Za stęp ca ko or dy na to ra 
Kli nicz ne go Cen trum Kar dio lo gii 
UCK od 2012 r. 

W 1996 r. od był trzy mie sięcz ny 
staż kli nicz ny w Tho rax Cen ter Szpi -
ta la Uni wer sy tec kie go w Rot ter da -

nych, Nad ci śnie nia Tęt ni cze go i An -
gio lo gii War szaw skie go Uni wer sy -
te tu Me dycz ne go. Ukoń czył I Wy -
dział Le kar ski Aka de mii Me dycz nej 
w War sza wie, na któ rym rów nież 
uzy skał sto pień dok to ra ha bi li to wa -
ne go (1992) oraz ty tuł pro fe so ra RP 
(1996). W la tach 1988-1990 pra co -
wał w Kli ni ce Ne fro lo gii Uni ver si ty 
of So uthern Ca li for nia (Los An ge -
les) gdzie otrzy mał sty pen dium 
Ame ri can He art As so cia tion Fel -
low ship Award. W la tach 2005–
2012 był dzie ka nem Wy dzia łu 
Kształ ce nia Po dy plo mo we go. Zo -
stał człon kiem Ko mi te tu Pa to fi zjo -
lo gii Kli nicz nej PAN, Cen tral nej Ko -
mi sji do Spraw Stop ni i Ty tu łów. 
W 2019 zo stał człon kiem Ra dy Do -
sko na ło ści Na uko wej I ka den cji 
w dys cy pli nie na uki me dycz ne. 

Za in te re so wa nia na uko we rek to -
ra -elek ta do ty czą pa to ge ne zy  
pier wot ne go nad ci śnie nia i je go po -
wi kłań na rzą do wych, me tod dia -
gno sty ki za bu rzeń czyn no ści na -

czyń. Prof. Ga ciong wraz z ze spo -
łem jest au to rem po nad 100 prac 
w pre sti żo wych pi smach me dycz -
nych, au to rem lub re dak to rem 
mo no gra fii i pod ręcz ni ków po -
świę co nych cho ro bom na czyń 
i nad ci śnie niu tęt ni cze mu.  

Ak tyw nie uczest ni czy w ak cjach 
pro mu ją cych zdro wy tryb ży cia 
i pre wen cję cho rób ukła du krą że -
nia. Kli ni ka Nad ci śnie nia Tęt ni cze go 
bie rze udział w licz nych mię dzy na -
ro do wych ba da niach kli nicz nych 
do ty czą cych nad ci śnie nia tęt ni cze -
go, nie wy dol no ści ser ca, cho rób za -
krze po wo -za to ro wych. W wie lu 
z nich prof. Ga ciong był ko or dy na -
to rem lub człon kiem ko mi te tu ba -
daw cze go. Prof. Zbi gniew Ga ciong 
na le ży do licz nych kra jo wych i za -
gra nicz nych to wa rzystw na uko -
wych, od kil ku ka den cji jest człon -
kiem władz WUM oraz ini cja to rem 
oraz or ga ni za to rem szko leń z za -
kre su me to dy ki pro wa dze nia ba dań 
kli nicz nych.  

W uza sad nie niu de cy zji o kan dy -
do wa niu w wy bo rach na rek to ra 
WUM, któ re prof. Ga ciong przed -
sta wił pod czas wy stą pie nia w Se na -
cie WUM., pod kre ślił, że WUM jest 
miej scem, w któ rym zo stał ukształ -
to wa ny ja ko le karz i gdzie w peł ni 
zre ali zo wał swo je am bi cje i pla ny 
roz wo ju za wo do we go i na uko we go. 

 Przez po nad 20 lat był za an ga żo -
wa ny w spra wy uczel ni, w bu do wa -
nie jej po zy cji i wspie ra nie roz wo ju 
dzia ła nia mi we wnątrz, jak i ze -
wnątrz -uczel nia nym i ja ko rek tor 
chce wy ko rzy stać tą wie dzę, do -
świad cze nie kra jo we i mię dzy na ro -
do we dla roz wią za nia pro ble mów, 
z ja ki mi mie rzy się WUM. Wy mie -
nił czte ry pod sta wo we pro ble my, 
któ re by ły mo ty wa cją do kan dy do -
wa nia: dy dak ty ka, szpi ta le kli nicz ne, 
na uka oraz zmia na sty lu i spo so bu 
kie ro wa nia uczel nią.  

Prof. Zbi gniew Ga ciong (ur. 
w 1955 r.) jest kie row ni kiem Ka te -
dry i Kli ni ki Cho rób We wnętrz -
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Je go do ro bek na uko wy obej mu je 
po nad 240 pu bli ka cji na uko wych, 
ma do świad cze nie w kie ro wa niu 
gran ta mi na uko wo -ba daw czy mi 
KBN, NCBiR, EU, w tym trzech 
mię dzy na ro do wych, stra te gicz ne -
go oraz trzech in we sty cyj nych 
i apa ra tu ro wych za po nad 40 mln 
PLN. W la tach 2005-2012 peł nił 
funk cję dzie ka na Wy dzia łu Le kar -
skie go, w 2016 r. zo stał wy bra ny 
na rek to ra PUM. W cza sie tej ka -
den cji pod pi sał do ku men ty na re -
ali za cję naj więk szej in we sty cji 
w hi sto rii uczel ni – przy rzą do -
wym wspar ciu roz pocz nie się bu -
do wa Uni wer sy tec kie go Cen trum 
On ko lo gii. Koszt tej in we sty cji to 
pra wie 600 mi lio nów zło tych. 

Prof. B. Ma cha liń ski uczest ni czy 
w wie lu gre miach na uko wych 
o cha rak te rze ogól no kra jo wym 
i mię dzy na ro do wym, m.in. jest: wi -
ce prze wod ni czą cym Ra dy Agen cji 
Ba dań Me dycz nych, ka den cja 2019-
2025 r.; człon kiem Ra dy Na uko wej 
In sty tu tu Me dy cy ny Do świad czal nej 
i Kli nicz nej PAN (2019-2021). 

NOWY
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r. otrzy mał no mi na cję pro fe sor ską. 
W la tach 2005-2019 był kie row ni -
kiem Kli ni ki Kar dio lo gii Ośrod ka 
Cho rób Ser ca 4 Woj sko we go Szpi -
ta la Kli nicz ne go we Wro cła wiu. 
Od 2009 r. jest kie row ni kiem Ka te -
dry i Kli ni ki Cho rób Ser ca na Wy -
dzia le Na uk o Zdro wiu. W 2016 r. 
zo stał pro rek to rem UM ds. na uki, 
od koń ca 2019 r. peł ni funk cję p. o. 
rek to ra uczel ni. W ub. r. ob jął tak że 
kie row nic two Cen trum Cho rób 
Ser ca Uni wer sy tec kie go Szpi ta la Kli -
nicz ne go we Wro cła wiu. 

Je go za in te re so wa nia ba daw cze 
obej mu ją ta kie za gad nie nia jak: nie -
wy dol ność ser ca (ba da nia kli nicz ne 
i eks pe ry men tal ne), cho ro ba wień -
co wa, aryt mia ser ca. Jest za li cza ny 
do naj bar dziej wpły wo wych pol skich 
na ukow ców świa ta z dzie dzi ny me -
dy cy ny. Au tor lub współ au tor po -
nad 900 prac ogło szo nych dru kiem 
w cza so pi smach re cen zo wa nych. 

Pry wat nie prof. Piotr Po ni kow -
ski zna ny jest ze swo jej pa sji 
do ma ra to nów, wol ne chwi le naj -
chęt niej spę dza przy go to wu jąc się 
do ko lej ne go bie gu.

Dzię ku jąc za wy bór, rek tor -elekt 
pod kre ślał, że no wa ka den cja bę -
dzie szcze gól nym wy zwa niem ze 
wzglę du na kon se kwen cje trwa ją cej 
epi de mii. – Po win ni śmy nie tyl ko ra -
dzić so bie z jej skut ka mi, ale tak że 
szu kać szans na roz wój – mó wił prof. 
Piotr Po ni kow ski. W prio ry te tach 

wy mie niał pra cę nad no wym pro -
gra mem na ucza nia, roz wój ba dań 
kli nicz nych, kon cen tra cję ba zy kli -
nicz nej przy ul. Bo row skiej a przede 
wszyst kim in we sto wa nie w lu dzi. 

 – Mu si my zmie nić spo sób my śle nia 
o za rzą dza niu uczel nią, do sto so wać ją 
do dzi siej szych wy zwań i moż li wo ści. 
Nie zro bi my te go bez za an ga żo wa nych 
i zmo ty wo wa nych pra cow ni ków – dla -
te go dzię ku jąc za man dat, pro szę Pań -
stwa o współ pra cę i wspól ne dzia ła nie. 
Dys ku tuj my, szu kaj my naj lep szych 
roz wią zań i wspól nie pra cuj my nad ich 
wdro że niem. Cel ma my ja sny – z du -
mą mó wić – ja tu taj pra cu ję – to mo -
ja Uczel nia, to mój szpi tal – ape lo wał 
no wo wy bra ny rek tor Uni wer sy te -
tu Me dycz ne go we Wro cła wiu. 

Prof. Po ni kow ski (ur. w 1961 r.) 
jest spe cja li stą cho rób we wnętrz -
nych i kar dio lo gii. W 1980 r. roz po -
czął stu dia na Wy dzia le Le kar skim 
Aka de mii Me dycz nej we Wro cła -
wiu, w 1986 r. uzy skał dy plom z wy -
róż nie niem. Po stu diach roz po czął 
staż w Za kła dzie Pod sta wo wej 
Opie ki Zdro wot nej AM we Wro cła -
wiu. W 1990 r. uzy skał sto pień dok -
to ra, a w 1997 – dok to ra ha bi li to -
wa ne go. Spe cja li za cję za wo do wą 
dru gie go stop nia z cho rób we -
wnętrz nych otrzy mał w 1992, 
z kar dio lo gii – w 1997 ro ku. W 2002 


– Chciał bym po dzię ko wać przed sta -

wi cie lom spo łecz no ści aka de mic kiej 
za oka za ne mi za ufa nie i po par cie mo -
jej kan dy da tu ry na rek to ra Uni wer sy -
te tu Me dycz ne go w Lu bli nie. Je stem 
człon kiem uni wer sy tec kiej spo łecz no -
ści Al ma Ma ter od czter dzie stu lat, 
za wsze by łem głę bo ko za an ga żo wa ny 
w jej spra wy. Po sia dam sze ro kie do -
świad cze nie za rów no ja ko kli ni cy sta 
jak i na uczy ciel aka de mic ki. Od ośmiu 
lat peł nię funk cję dzie ka na, dzię ki któ -
rej zy ska łem prak tycz ną wie dzę w za -
kre sie ad mi ni stra cji. Do świad cze nie to 
pra gnę wy ko rzy stać do pra cy na rzecz 
roz wo ju na sze go uni wer sy te tu 
– zwra cał się do spo łecz no ści aka -
de mic kiej po wy gra nych wy bo rach. 

Rek tor -elekt chce pod nieść ran -
gę na uko wą uczel ni po przez po -

W pierw szym wy stą pie niu nada -
nym on li ne rek tor -elekt dzię ko wał 
za wy so ką fre kwen cję, w któ rej 
do strzegł nie tyl ko wy raz za ufa nia 
dla sie bie, ale tak że sza cun ku i po -
dzię ko wa nia dla ca łej eki py, któ ra 
przez ostat nie czte ry la ta pra co -
wa ła wraz z nim. – Po tym gło so wa -
niu cie szę się, że je ste śmy sil ni ja ko 
in sty tu cja. Dzię ku ję za wy so ką  
fre kwen cję, któ ra po ka zu je, że je ste -
śmy ra zem w tych trud nych cza sach. 
Bę dzie cięż ko, bo idzie dłu go trwa ły 
kry zys. Ale jak go przej dzie my 
i ukoń czy my, to co ma my za pla no -
wa ne na ko lej ne la ta, to w 2024 ro -
ku ta uczel nia bę dzie kwi tła  
jak ni gdy wcze śniej – mó wił 
po ogło sze niu wy ni ków wy bo rów. 

Rek tor -elekt w swo im pro gra mie 
wy bor czym za zna czył, że głów nym 
za da niem na naj bliż sze la ta bę dzie 
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roz bu do wa Cen trum Kli nicz no -
-Dy dak tycz ne go za nie mal 0,5 mld 
zło tych i bu do wa no wo cze snych la -
bo ra to riów za 60 mln. 

Prof. Ra dzi sław Kor dek (ur. 
w 1962 r.) jest spe cja li stą w za kre -
sie pa to mor fo lo gii i pa to lo gii on ko -
lo gicz nej. W 1986 r. ukoń czył Wy -
dział Le kar ski Aka de mii Me dycz nej 
w Ło dzi, rok póź niej uzy skał etat 
asy sten ta w Za kła dzie Pa to lo gii 
No wo two rów Ka te dry On ko lo gii 
Aka de mii Me dycz nej w Ło dzi. 
Dok to ry zo wał się w 1992 r. 
na Wy dzia le Le kar skim AM, sto -
pień dok to ra ha bi li to wa ne go uzy -
skał w 1997 r.  

W la tach 90. od był sta że na uko -
we w re no mo wa nych ośrod kach 
w Eu ro pie i Sta nach Zjed no czo -
nych – m.in. w In sty tu cie Ma xa 
Planc ka w Ge tyn dze, w Na ro do -
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ku, a na stęp nie spe cja li za cję w za -
kre sie ne fro lo gii w 1999 ro ku. Spe -
cja li za cję w za kre sie zdro wie pu -
blicz ne uzy skał w 2004 ro ku, 
w za kre sie hi per ten sjo lo gii w 2006 
ro ku, a spe cja li za cję z trans plan to -
lo gii kli nicz nej w 2011 ro ku. 

W 1992 r. uzy skał ty tuł dok to ra 
na uk me dycz nych, w 2001 r. – ty -
tuł dok to ra ha bi li to wa ne go na uk 
me dycz nych, w 2005 r. ty tuł pro fe -
so ra na uk me dycz nych. Sta no wi -
sko pro fe so ra zwy czaj ne go otrzy -
mał w 2009 ro ku. Obec nie peł ni 
funk cję or dy na to ra Od dzia łu Ne -
fro lo gii i Nad ci śnie nia Tęt ni cze go 
Wo je wódz kie go Szpi ta la Spe cja li -
stycz ne go w Lu bli nie oraz dzie ka -
na Wy dzia łu Le kar skie go UM. 

Jest człon kiem wie lu kra jo wych 
i za gra nicz nych to wa rzystw na -
uko wych.

zy ski wa nie więk szych środ ków 
na na ukę i sku pie nie w jed nym 
miej scu roz pro szo nych do tąd 
grup ba daw czych zaj mu ją cych się 
po dob ną te ma ty ką w myśl ha sła 
więk szy mo że wię cej. Za mie rza 
utwo rzyć ba zę no wych, atrak cyj -
nych kie run ków stu diów, któ re 
przy cią ga ły by stu den tów, roz sze -
rzyć moż li wo ści zwią za ne z e -le -
ar nin giem, wzmoc nić ja kość 
kształ ce nia pod ką tem zda wal no -
ści eg za mi nów li cen cyj nych. Sta -
wia też na umię dzy na ro do wie nie 
ka dry ba daw czej po przez za pra -
sza nie do współ pra cy pro fe so rów 
wi zy tu ją cych. 

Prof. Woj ciech Za łu ska (ur. 
w 1961 r.) w la tach 1980-1986 od -
był stu dia na Wy dzia le Le kar skim 
Aka de mii Me dycz nej w Lu bli nie, 
uzy sku jąc dy plom le ka rza me dy cy -
ny z wy róż nie niem. Do świad cze -
nie zdo by wał m.in. w kli ni kach 
i na uczel niach w Sta nach Zjed no -
czo nych, w Niem czech i w Izra elu. 
Spe cja li za cję I stop nia w za kre sie 
cho rób we wnętrz nych uzy skał 
w 1989 ro ku, II stop nia w 1996 ro -

tu Uni wer sy te tu Me dycz ne go 
w Ło dzi. W la tach 2005-2008 peł -
nił funk cję wi ce prze wod ni czą ce go 
Okrę go wej Izby Le kar skiej w Ło dzi 
i prze wod ni czą ce go Ko mi sji Ety ki. 
W 2008 ob jął funk cję pro rek to ra 
ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą, 
a w ko lej nej ka den cji – pro rek to ra 
ds. or ga ni za cyj nych i stu denc kich. 
W 2016 ro ku wy grał wy bo ry 
na sta no wi sko rek to ra. 

Do ro bek na uko wy prof. Kord ka, 
kon cen tru je się przede wszyst kim 
wo kół trzech za gad nień: bio lo gii 
i dia gno sty ki no wo two rów oraz 
neu ro pa to lo gii. Jest współ au to rem 
po nad 400 pu bli ka cji, w tym pra -
wie 170 za war tych w ba zie 
PubMed. 

wym In sty tu cie Cho rób Neu ro lo -
gicz nych NIH w Be thes dzie i w In -
sty tu cie Neu ro lo gii Uni wer sy te tu 
Wie deń skie go. Spe cja li za cję 
pierw sze go stop nia z pa to mor fo -
lo gii uzy skał w 1989 r., w 1993 r. 
– spe cja li za cję z pa to lo gii on ko lo -
gicz nej. W 2000 ro ku zdał eu ro -
pej ski eg za min spe cja li za cyj ny 
z pa to lo gii (Eu ro pe an Bo ard of Pa -
tho lo gy). Na stęp nie otwo rzył spe -
cja li za cję z pa to mor fo lo gii, któ rą 
uzy skał w 2009 ro ku. Od 2013 ro -
ku jest kra jo wym kon sul tan tem 
w tej dzie dzi nie.  

W 1998 r. zo stał kie row ni kiem 
Za kła du Pa to lo gii No wo two rów 
Ka te dry On ko lo gii UM w Ło dzi, 
a od 2002 ro ku był kie row ni kiem 
Ka te dry On ko lo gii. W 2002 r. ode -
brał ty tuł pro fe so ra i uzy skał sta no -
wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go, 
w 2004 r. ob jął sta no wi sko pro fe -
so ra zwy czaj ne go. W la tach 2002-
2005 peł nił funk cję pro dzie ka na ds. 
na uki Wy dzia łu Le kar skie go. 
Od 2004 ro ku jest człon kiem Se na -
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W po prze dza ją cym gło so wa nie 

wy stą pie niu rek tor -elekt za po -
wie dział, że na no wą ka den cję 
naj waż niej sze są pla ny in we sty cyj -
ne: do koń cze nie bu do wy Col le -

gium Phar ma ceu ti cum oraz bu do -
wa Cen tral ne go Zin te gro wa ne go 
Szpi ta la Kli nicz ne go z od dzia łem 
ra tun ko wym, po nie waż uczel nia 
jest in we sto rem za stęp czym bu -
do wy te go szpi ta la.  

Rek tor An drzej Ty kar ski za mie -
rza wy bu do wać jesz cze jed ną in -
we sty cję – Col le gium Hu ma num 
– w kam pu sie uni wer sy tec kim, 
w któ rym bę dzie po sa do wio -

NASZ CEL – UCZELNIA BADAWCZA

Po now nie wy bra ny rek to rem 
prof. A. Krę tow ski przed sta wił pla -
ny roz wo ju uczel ni na ko lej ne 
czte ry la ta. Do prio ry te tów na le ży 
m.in. do koń cze nie bu do wy szpi ta -
la za kaź ne go na Doj li dach, bu do -
wa Cen trum Ge no mu, Psy chia trii, 
Bio ban ku, Ośrod ka Ba dań Po pu la -
cyj nych i Te le me dy cy ny, Cen trum 
Me dy cy ny Re ge ne ra cyj nej, Cen -
trum Ob ra zo wa nia Mo le ku lar ne go 

(za ple cze do ba da nia i pro duk cji 
ra dio far ma ceu ty ków), roz bu do wa 
Cen trum Sy mu la cji Me dycz nych 
(wir tu al na rze czy wi stość, chi rur gia 

FLAGOWE PROJEKTY UCZELNI

la pa ro sko po wa), re mont wie lu 
jed no stek na trzech wy dzia łach, sal 
dy dak tycz nych i au li w UDSK, re -
mont ha li spor to wej.  

Prof. Krę tow ski przy po mniał tak -
że o dwóch fla go wych pro jek tach 
na UMB: Cen trum Sztucz nej In te -
li gen cji w Me dy cy nie oraz Bia ły stok 
Plus (ba da nia ko hor to we miesz -
kań ców Bia łe go sto ku) i za pew nił, 
że bę dą one da lej roz wi ja ne. Omó -
wił tak że sys tem mo ty wa cyj ny dla 
na ukow ców. Ba da cze, któ rzy bę dą 
pu bli ko wa li w re no mo wa nych 
i wy so ko punk to wa nych cza so pi -
smach otrzy ma ją za to wy so kie na -
gro dy. Rek tor za po wie dział też in -
for ma ty za cję dy dak ty ki (m. in. 
e -le ar ning), roz wój umię dzy na ro -
do wie nia, sta ży za gra nicz nych, 
wpro wa dze nie no wych kie run ków 
(m. in: ra dio far ma cja, bio in for ma -
ty ka – Big Da ta w me dy cy nie). 

PROF. DR HAB. N. MED.  

ANDRZEJ TYKARSKI 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 PROF. DR HAB. N. MED.  

ADAM KRĘTOWSKI
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

na mię dzy in ny mi bio lo gia le kar ska, 
me dy cy na są do wa i im mu no lo gia. 

– Po za in we sty cja mi, za mie rza my 
utwo rzyć zin te gro wa ne cen trum ob -
słu gi stu den ta, za miast roz pro szo nych 
dzie ka na tów. Cze ka nas re struk tu ry -
za cja ad mi ni stra cji i opty mi zo wa nie tej 
struk tu ry. Pla nu je my utwo rzyć cen -
trum wspar cia po zy ski wa nia gran tów 
na uko wych – za po wia dał rek tor. 

Prof. Ty kar ski przy po mniał, że 
pod ko niec 2019 r. Uni wer sy tet 
Me dycz ny po zy skał środ ki – 18 mi -
lio nów w cią gu naj bliż szych pię ciu 
lat – w wy ni ku udzia łu w pro gra mie 
„Ini cja ty wa do sko na ło ści – Uczel nia 
ba daw cza”. Uczel nia zna la zła się 
w dru giej dzie siąt ce uczel ni (do sta -
ła 20 punk tów) i we dług za pew nień 
rek to ra na dal bę dzie ubie gać się 
o sta tus uczel ni ba daw czej. 

Prof. An drzej Ty kar ski (ur. 20 
grud nia 1957 r.) jest ab sol wen tem 
Aka de mii Me dycz nej w Po zna niu, 
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któ rą ukoń czył w 1982 r. Ty tuł dok -
to ra uzy skał w 1988 r., dok to ra ha -
bi li to wa ne go – w 1998 r., pro fe so -
ra na uk me dycz nych – w 2005 r. 
Od 2010 ro ku peł ni funk cję Kie -
row ni ka Ka te dry i Kli ni ki Hi per ten -
sjo lo gii, An gio lo gii i Cho rób We -
wnętrz nych – Szpi ta la Kli nicz ne go 
Prze mie nie nia Pań skie go Uni wer sy -
te tu Me dycz ne go im. Ka ro la Mar -
cin kow skie go. Dwu krot nie (2005 
– 2008 oraz 2008 – 2012) był dzie -
ka nem Wy dzia łu Le kar skie go II. 

 W trak cie peł nie nia funk cji dzie -
ka na wy dział ten stał się naj więk -
szym wy dzia łem na uczel ni w za -
kre sie do rob ku na uko we go, 
ka dry na uko wo -dy dak tycz nej 
i pro mo wa nych dok to rów ha bi li -
to wa nych. W la tach 2012 – 2016 
był pro rek to rem d. s. Or ga ni za cji, 
Pro mo cji i Roz wo ju, od 2016 r. 
kie ru je uczel nią. Głów ne ob sza ry 
za in te re so wań to ro la kwa su mo -
czo we go zmian na czy nio wych 
w etio pa to ge ne zie nad ci śnie nia 
tęt ni cze go i opty ma li za cja te ra pii 
hi po ten syj nej. 

z wy róż nie niem pra cę dok tor ską. 
Od 2000 r. pra cu je w Ka te drze 
i Kli ni ce Pe dia trii, He ma to lo gii 
i On ko lo gii Dzie cię cej Ślą skie go 
Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ka -
to wi cach i w Od dzia le He ma to lo -
gii i On ko lo gii Dzie cię cej Sa mo -
dziel ne go Pu blicz ne go Szpi ta la 
Kli nicz ne go nr 1 SUM. W 2005 r. 
zło żył ko lo kwium ha bi li ta cyj ne 

na pod sta wie roz pra wy, wy róż -
nio nej na gro dą Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów.  

W 2009 r. uzy skał z rąk pre zy -
den ta RP ty tuł pro fe so ra na uk  
me dycz nych. Od 2009 r. jest kie -
row ni kiem Ka te dry Pe dia trii,  
He ma to lo gii i On ko lo gii Dzie cię -
cej SUM, od 2010 r. spra wu je 
funk cję Kon sul tan ta Wo je wódz -
kie go w dzie dzi nie On ko lo gii i He -
ma to lo gii Dzie cię cej w Woj. Ślą -
skim. Od wrze śnia 2016 r. peł ni 
funk cję pro rek to ra ds. na uki SUM. 
Od 2018 r. wcho dzi w skład dzia -
ła ją ce go w Mi ni ster stwie Zdro wia 
ze spo łu ds. opra co wa nia kon cep -
cji or ga ni za cji i funk cjo no wa nia 
Na ro do we go In sty tu tu On ko lo gii. 
Zo stał po wo ła ny do Ze spo łu ds. 
Na ro do wej Stra te gii On ko lo gicz -
nej, utwo rzo ne go w ma ju 2019 r.  

Jest współ au to rem po nad 250 
pu bli ka cji w cza so pi smach pol -
skich i mię dzy na ro do wych, któ re 
do tej po ry uzy ska ły po nad 4500 
cy to wań, człon kiem wie lu to wa -
rzystw na uko wych w kra ju 
i za gra ni cą. 

W pre zen ta cji wy bor czej prof. T. 
Szcze pań ski pod kre ślał, że funk cja 
rek to ra to nie tyl ko za szczyt ny 
urząd, a przede wszyst kim służ ba 
lu dziom oraz tro ska o uni wer sy tet 
w każ dym je go ob sza rze dzia ła nia. 
– Wspól ny cel, wza jem ne za ufa nie 
i spraw ny prze pływ in for ma cji jest 
tym, co za pew ni na szej uczel ni  
po zy cję li de ra na kon ku ren cyj nym 
ryn ku dy dak tycz nym i na uko wym 
– pi sał rek tor -elekt w swo jej pre -
zen ta cji. No wy rek tor za mie rza 
wzmoc nić po zy cję SUM ja ko li czą -
ce go się ośrod ka na uko we go 
w Pol sce i Eu ro pie, do pro wa dzić 
do bu do wy sil nej ba zy kli nicz nej 
uczel ni, wpro wa dzić no wo cze sną 
ad mi ni stra cję i w przy szło ści do -

PROF. DR HAB. N. MED.  

TOMASZ SZCZEPAŃSKI 
Śląski Uniwersytet Medyczny

WSPÓLNY CEL,  
WZAJEMNE ZAUFANIE

Prof. Adam Krę tow ski jest rek -
to rem Uni wer sy te tu Me dycz ne go 
w Bia łym sto ku od 2016 ro ku. 
Pro fe sor zwy czaj ny, kie row nik 
Kli ni ki En do kry no lo gii, Dia be to lo -
gii i Cho rób We wnętrz nych, peł -
ni rów nież obo wiąz ki Kie row ni ka 
Cen trum Ba dań Kli nicz nych. Po -
sia da spe cja li za cję z dia be to lo gii, 
en do kry no lo gii oraz cho rób we -
wnętrz nych. Je go do ro bek na uko -
wy obej mu je po nad 250 pu bli ka -
cji w cza so pi smach kra jo wych 
i za gra nicz nych. Otrzy mał m.in. 
Na gro dę Mi ni stra Zdro wia I stop -
nia za osią gnię cia or ga ni za cyj ne 
na rzecz Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go w Bia łym sto ku i za dzia ła nia, 
któ re zna czą co wpły nę ły na ja -
kość ba dań na uko wych, prac roz -
wo jo wych i ja kość kształ ce nia 
na Uni wer sy te cie Me dycz nym 
w Bia łym sto ku oraz na współ pra -
cę z oto cze niem spo łecz no -go -
spo dar czym. W ro ku 2018 otrzy -
mał ty tuł „Oso bo wość in no wa cji” 
ty go dni ka Wprost.

pro wa dzić SUM do sta tu su uczel -
ni ba daw czej.  

Prof. T. Szcze pań ski jest ab sol -
wen tem Ślą skiej Aka de mii Me -
dycz nej w Ka to wi cach w 1994 r., 
spe cja li stą pe dia trii i on ko lo gii/he -
ma to lo gii dzie cię cej. W pra cy na -
uko wej prof. To masz Szcze pań ski 
kon cen tru je się na za gad nie niach 
do ty czą cych: im mu no lo gii, bio lo -
gii mo le ku lar nej i dia gno sty ki 
ostrych bia ła czek, ze szcze gól nym 
uwzględ nie niem m.in. im mu no -
dia gno sty ki bia ła czek i chło nia ków 
u dzie ci.  

Od po cząt ku pra cy na uko wej 
zaj mu je się szcze gól nie za gad nie -
nia mi dia gno sty ki i le cze nia bia ła -
czek u dzie ci. W 1997 r. obro nił 

NOWY
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ba daw czych; wspie ra nia współ pra -
cy z in te re sa riu sza mi ze wnętrz ny mi; 
kon cen tra cji dzia łań w kie run ku 
wzro stu przy cho dów uczel ni; in te -
gra cji wspól no ty aka de mic kiej: stu -
den tów, dok to ran tów, ab sol wen -
tów i pra cow ni ków oraz jed no ści 
uczel ni – in te gra cji wy dzia łów. 

Prof. Bar tosz Mo lik (ur. w 1973 r.) 
jest ab sol wen tem Wy dzia łu Re ha bi -
li ta cji Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz -
ne go Jó ze fa Pił sud skie go w War sza -
wie (w 1997 r.), fi zjo te ra peu tą, 
tre ne rem ko szy ków ki II kla sy. 
W 2003 r. uzy skał sto pień dok to ra 
na uk o kul tu rze fi zycz nej w za kre sie 
kul tu ry fi zycz nej, spe cjal ność fi zjo te -
ra pia, w 2011 r. sto pień dok to ra ha -
bi li to wa ne go na uk o kul tu rze fi zycz -
nej w za kre sie kul tu ry fi zycz nej. 
W grud niu 2019 r. otrzy mał no mi na -

Głów ne ce le na ka den cję 2020-
2024, któ re okre ślił rek tor -elekt 
w pro gra mie wy bor czym, do ty czą: 
wy pro mo wa nia AWF ja ko no wo -
cze snej uczel ni – li de ra na ryn ku 
edu ka cyj nym, ośrod ka spor tu, kul -
tu ry fi zycz nej i pro fi lak ty ki zdro wia 
Po la ków; opty ma li za cji wy ko rzy sta -
nia in fra struk tu ry ba daw czej oraz 

po ten cja łu na uko we go pra cow ni -
ków; zak ty wi zo wa nia dzia łań zwią -
za nych z po zy ski wa niem gran tów 

OD ASYSTENTA DO REKTORA

Od 2005 r. jest kie row ni kiem Ka -
te dry Mo to rycz no ści Czło wie ka 
AWF, w któ rej roz bu do wał la bo ra -
to rium dia gno sty ki mo to rycz nej 
oraz zor ga ni zo wał zna ko mi ty ze -
spół ba daw czy. Z ka te drą współ pra -
cu je obec nie oko ło 30 na uczy cie li 
aka de mic kich z 8 ka tedr AWF, ze -
spół współ pra cu je z re no mo wa ny -
mi uczel nia mi na świe cie. Obec nie 
jest pro rek to rem ds. Roz wo ju 
i Spor tu ka to wic kiej AWF oraz 
prze wod ni czą cym Ko mi sji Bu dże tu 
i Fi nan sów, spra wu je tak że funk cję 
prze wod ni czą ce go Kon sor cjum Ślą -
skich Uczel ni Pu blicz nych, utwo rzo -
ne go w ce lu pro mo wa nia szkol nic -
twa wyż sze go na te re nie Ślą ska. 
Od 2019 ro ku kie row ni kiem ze spo -
łu ba daw cze go dzia ła ją ce go w ra -
mach po wo ła ne go w tym sa mym 
ro ku In sty tu tu Na uk o Spo rcie. 

Ba da nia na uko we rek to ra -elek -
ta kon cen tru ją się wo kół za bu rzeń 

Prof. Grze gorz Ju ras (ur. 6 lip -
ca 1969 r. w Ryb ni ku) w la -
tach 1988-1992 stu dio wał na kie -
run ku wy cho wa nie fi zycz ne AWF 
w Ka to wi cach. Na IV ro ku stu diów 
był asy sten tem -sta ży stą w Za kła -
dzie An tro po mo to ry ki ka to wic kiej 
AWF, a po stu diach, w 1992 r., zo -
stał tam za trud nio ny na sta no wi sku 
asy sten ta. Ty tuł na uko wy dok to ra 
obro nił w 1996 r. Od 2004 r. dok -
tor ha bi li to wa ny na uk o kul tu rze fi -

zycz nej. W stycz niu 2017 r. pre zy -
dent RP nadał Grze go rzo wi 
Ju ra so wi ty tuł pro fe sor ski. 

PROF. DR HAB.  

BARTOSZ MOLIK
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 

PROF. DR HAB.  

GRZEGORZ JURAS 
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
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cję pro fe sor ską. W la tach 2012-2016 
był pro dzie ka nem ds. na uki Wy dzia -
łu Re ha bi li ta cji, w ka den cji 2016-
2020 peł ni funk cję dzie ka na wy dzia -
łu i kie row ni ka Ka te dry Na ucza nia 
Ru chu Wy dzia łu Re ha bi li ta cji. 

Po dej mu je pro ble ma ty kę za wod -
ni ków w spo rcie pa ra olim pij skim, 
oce ny sku tecz no ści gry, spraw no ści 
i wy dol no ści fi zycz nej spor tow ców 
z nie peł no spraw no ścią, oce ny wy -
dol no ści fi zycz nej dzie ci i do ro słych 
z dys funk cją na rzą du ru chu, a tak że 
ura zów w wy bra nych dys cy pli nach 
spor tu nie peł no spraw nych. W ob -
sza rze dy dak ty ki zwią za ny z przed -
mio ta mi: sport osób nie peł no spraw -
nych, me to dy ka gier spor to wych 
nie peł no spraw nych. 

Sta ży sta Uni ver si ty of Mon ta -
na – USA (2006-2007). Współ pra cu -
je z wie lo ma ośrod ka mi na uko wo -
-ba daw czy mi, mię dzy in ny mi 
w USA, Cze chach, Hisz pa nii, Ło -
twie, Li twie i Tur cji. Uczest ni czył 
w re ali za cji kil ku pro jek tów mię dzy -
na ro do wych. 

 Czło nek ze spo łu spe cja li stycz ne -
go do oce ny wnio sków o przy zna nie 
środ ków fi nan so wych na dzia łal ność 
sta tu to wą Mi ni ster stwa Na uki 
i Szkol nic twa Wyż sze go (2012-
2016). Kla sy fi ka tor mię dzy na ro do wy 
za wod ni ków z nie peł no spraw no ścią 
w ko szy ków ce na wóz kach. Czło -
nek Ko mi sji Kla sy fi ka cyj nej Mię dzy -
na ro do wej Fe de ra cji Ko szy ków ki 
na Wóz kach IWBF oraz prze wod ni -
czą cy Ko mi sji Kla sy fi ka cyj nej Mię dzy -
na ro do wej Fe de ra cji Ko szy ków ki 
na Wóz kach IWBF – Eu ro pe. By ły 
tre ner ko szy ków ki na wóz kach, asy -
stent tre ne ra re pre zen ta cji Pol ski 
w ko szy ków ce na wóz kach oraz 
rug by na wóz kach. Wy róż nia ny róż -
ny mi od zna cze nia mi i na gro da mi 
m.in. Young Pro fes sio nal Award 
wrę czo ną przez Mię dzy na ro do wą 
Fe de ra cję Ada pto wa nej Ak tyw no ści 
Fi zycz nej (2013 r.). 

Au tor po nad 200 po zy cji w pi -
śmien nic twie pol sko - i an glo ję zycz -
nym. Uczest nik po nad 180 kon fe -
ren cji na uko wych.

ru cho wych, kon tro li po sta wy, pra -
wa Fitts’a, sy ner gii mo to rycz nych. 
Jest au to rem lub współ au to rem 
bli sko 180 pu bli ka cji na uko wych, 
w tym 9 po zy cji zwar tych oraz po -
nad 40 prac z li sty fi la del fij skiej. 
Re zul ta ty je go ba dań na uko wych 
by ły pu bli ko wa ne w licz nych re no -
mo wa nych pe rio dy kach pol skich 
i za gra nicz nych, a tak że pre zen to -
wa ne na po nad 40 mię dzy na ro do -
wych kon fe ren cjach i kon gre sach 
na uko wych.  

Prof. Grze gorz Ju ras jest człon -
kiem kil ku to wa rzystw na uko -
wych: In ter na tio nal So cie ty of  
Mo tor Con trol, In ter na tio nal As -
so cia tion of Sport Ki ne tics,  
In ter na tio nal Co un cil of Sport and 
Sport Scien ce, Pol skie go To wa rzy -
stwa Bio me cha ni ki, Pol skie go  
To wa rzy stwa Na uko we go Kul tu -
ry Fi zycz nej i So cie ty of Neu ro -
scien ce. 

PROF. DR HAB.  

PAWEŁ CIĘSZCZYK

GENETYK SPORTU

ral no -Funk cjo nal nych Czło wie ka. 
Pod je go egi dą po wstał pro gram 
pro fi lak ty ki ura zo wej dla żoł nie rzy. 
W 2014 r. otrzy mał „Za chod nio -
po mor skie go No bla”, na gro dę 
przy zna wa ną naj wy bit niej szym na -
ukow com z Po mo rza Za chod nie -
go, w dzie dzi nie na uk pod sta wo -
wych za „sze ro ko ro zu mia ne 
za sto so wa nie ba dań ge ne tycz nych 
w spo rcie i trau ma to lo gii spor to -
wej”. Pra cę w szcze ciń skiej uczel -
ni za koń czył w 2017 r. i roz po czął 
w AWFiS w Gdań sku. 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Prof. Cięsz czyk jest spe cja li stą 
w za kre sie ge ne ty ki spor to wej. Ty -
tuł dok to ra na uk o kul tu rze fi zycz -
nej uzy skał w 2007 r., dok to ra ha -
bi li to wa ne go na uk o kul tu rze 
fi zycz nej – w 2013 r., a wkrót ce 
po tem otrzy mał no mi na cję pro fe -
sor ską. Zo stał jed nym z naj młod -
szych pro fe so rów bel we der skich 
w Pol sce, naj wyż szy ty tuł na uko wy 
zdo był w wie ku 41 lat. Na Uni -
wer sy te cie Szcze ciń skim, gdzie 
roz po czy nał na uko wą ka rie rę, 
stwo rzył Cen trum Ba dań Struk tu -

Na swo im kon cie ma po nad 160 
pu bli ka cji, Ja ko je den z nie wie lu 
pol skich na ukow ców pra cu ją cych 
w na ukach z za kre su kul tu ry fi -
zycz nej opu bli ko wał swo ją pra cę 
w Na tu re Com mu ni ca tions. 
W AWFiS jest li de rem pro jek tu ba -
daw cze go war te go po nad 1,5 mln 
zł, w któ rym po szu ku je no wych 
ge nów wa run ku ją cych pre dys po -
zy cje do wy ko ny wa nia okre ślo -
nych ro dza jów wy sił ku fi zycz ne go. 

W po przed niej ka den cji był pro -
rek to rem ds. stu denc kich. W 2019 
r. peł nił przez mie siąc funk cję rek -
to ra, po re zy gna cji rek to ra, prof. 
Wal de ma ra Mo ski.

NOWY
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– Nie spo dzie wa łem się ta kie go 

wy ni ku – mó wił tuż po gło so wa niu 
rek tor -elekt, uza sad nia jąc to czte -
ro ma trud ny mi la ta mi, pod czas 
któ rych ogrom nym wy zwa niem 
by ła m.in. sta bi li za cja fi nan sów 
uczel ni oraz wdra ża nie usta wy 
o szkol nic twie wyż szym, co wy -

ma ga ło trud nych de cy zji. Prof. Ro -
ki ta pod kre ślał jed nak, że wszyst -
kie de cy zje po dej mo wał wspól nie 
z pra cow ni ka mi, był z ludź mi i dla 
lu dzi, i ta ki chce być da lej. 

Z LUDŹMI I DLA LUDZI

Zda niem prof. Klim ka naj waż -
niej szym za da niem uczel ni w naj -
bliż szych la tach bę dzie uzy ska nie 
jak naj wyż szej ka te go rii na uko wej 
pod czas zbli ża ją cej się pa ra me try -
za cji, istot nej ze wzglę du na licz bę 
przy zna wa nych środ ków fi nan so -
wych na dzia łal ność ba daw czą 
oraz z po wo du utrzy ma nia peł -

nych praw aka de mic kich. W pla -
nach jest uru cho mie nie dwóch ko -
lej nych kie run ków kształ ce nia: 

CEL – JAK NAJWYŻSZA  
KATEGORIA NAUKOWA 

za rzą dza nie re kre acją i roz ryw ką 
oraz die te ty ka spor to wa, re mont 
ha li ze spo ło wych gier spor to -
wych, jed ne go z bu dyn ków dy -
dak tycz nych oraz do mu stu denc -
kie go. Jed nak uzy ska nie środ ków 
fi nan so wych, mo że być w naj bliż -
szych la tach co raz trud niej sze 
z po wo du obec nej sy tu acji epi de -
micz nej,. 

Prof. dr hab. An drzej Kli mek 
(ur. w 1968 r.) jest spe cja li stą 
w za kre sie fi zjo lo gii czło wie ka i fi -
zjo lo gii spor tu. Stu dia na kie run -
ku re ha bi li ta cji ru cho wej AWF 
w Kra ko wie ukoń czył z wy róż -
nie niem „pri mus in ter pa res” 
w 1991 r. ja ko ma gi ster re ha bi li -
ta cji ru cho wej, na stęp nie zo stał 
za trud nio ny ja ko asy stent w Za -

 PROF. DR HAB.  

ANDRZEJ ROKITA 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

PROF. DR HAB.  

ANDRZEJ KLIMEK
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

W wy po wie dziach po po now -
nym wy bo rze na rek to ra prof. Ro -
ki ta zwró cił uwa gę na dzia ła nia 
w koń czą cej się ka den cji, dzię ki 
któ rym uda ło się wy pro mo wać 
uczel nię, m.in. po przez sprze daż 
li cen cji na wy twa rza nie i dys try bu -
cję pi łek edu ka cyj nych pod na zwą 
edu bal do USA, co je go zda niem 
jest suk ce sem uczel ni na ska lę 
ogól no pol ską. Dzię ki ko mer cja li -
za cji tych pi łek uczel nia uzy ska ła 
po nad 12 tys. do la rów, jest pro -
mo wa na na te re nie Sta nów Zjed -
no czo nych, a w przy szło ści do trze 
do Ka na dy i Eu ro py.  

Wśród prio ry te tów rek to ra 
na ko lej ne la ta zna la zły się bu do wa 
cen tral ne go La bo ra to rium Na uko -
wo -Ba daw cze go, re wi ta li za cja sta -
dio nu lek ko atle tycz ne go, a tak że 
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no cze śnie pra co wał ja ko asy stent 
w Ka te drze Ze spo ło wych Gier 
Spor to wych. W 1997 r. ukoń czył 
na ma cie rzy stej uczel ni stu dia dok -
to ranc kie, w 2009 r. uzy skał sto pień 
na uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go, 
a rok póź niej zo stał za trud nio ny 
na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy -
czaj ne go. Prze szedł wszyst kie 
szcze ble za rzą dza nia w uczel ni, 
od kie ro wa nia ze spo łem, za kła -
dem, ka te drą, był pro dzie ka nem 
i pro rek to rem ds. stu denc kich 
i spor tu aka de mic kie go przez dwie 
ka den cje (2008-2016). Od 2016 ro -
ku spra wu je funk cję rek to ra AWF. 

Au tor po nad 100 pu bli ka cji, 
współ au tor dwóch ksią żek oraz au -
tor mo no gra fii nt. za jęć ru cho wych 
z pił ka mi edu ka cyj ny mi „Edu bal” 
w kształ ce niu zin te gro wa nym, 
a spraw no ści fi zycz nej oraz umie -
jęt no ści czy ta nia i pi sa nia uczniów. 
Zaj mu je się dia gno zo wa niem pre -
dys po zy cji gier spor to wych i wy ko -
rzy sta niem pi łek edu ka cyj nych 
„Edu bal” i „EduBall”.  

uno wo cze śnie nie dy dak ty ki, do sto -
so wa nie pro gra mów do ryn ku pra -
cy i ocze ki wań stu den tów, czer pa -
nie z do brych świa to wych prak tyk, 
wpro wa dze nie na ucza nia w ję zy ku 
an giel skim na wszyst kich kie run -
kach stu diów, co przy czy ni się 
do więk szej roz po zna wal no ści aka -
de mii w Eu ro pie i na świe cie. 
W przy szło ści uczel nia za mie rza 
m.in. roz sze rzyć ofer tę e -le ar nin gu 
w szko le dok tor skiej oraz na stu -
diach I i II stop nia, zwłasz cza na stu -
diach nie sta cjo nar nych, wdro żyć 
mul ti por tal in ter ne to wy, któ ry 
uspraw ni obieg do ku men tów. 

Prof. An drzej Ro ki ta (ur. 23 lip -
ca 1968 r.) ukoń czył w 1992 r. stu -
dia ma gi ster skie na wro cław skiej 
AWF, uzy skał spe cjal ność tre ner ską 
z pił ki ręcz nej. Był lau re atem kon -
kur su „PRIMUS INTER PARES”, 
sty pen dy stą Pre ze sa Urzę du Kul tu -
ry Fi zycz nej i Tu ry sty ki, jest tre ne -
rem pił ki ręcz nej II kla sy. W la -
tach 1992-2002 był na uczy cie lem 
WF w VII LO we Wro cła wiu i jed -

na Wy dzia le Wy cho wa nia Fi zycz -
ne go; w la tach 2008-2012 był pro -
rek to rem AWF ds. stu diów. 
Od 2016 ro ku peł ni funk cję rek to -
ra AWF. 

Je go za in te re so wa nia sku pio ne 
głów nie wo kół ba da nia zna cze nia 
czyn ni ka mor fo lo gicz ne go w spo -
rcie i wy cho wa niu fi zycz nym, ze 
szcze gól nym uwzględ nie niem ro li 
kom po nen tów cia ła. Jest człon -
kiem Pol skie go To wa rzy stwa An -
tro po lo gicz ne go. Wy pro mo wał 8 
dok to rów.  

Prof. Da riusz Wie liń ski uro dził 
się w 1964 ro ku w Śro dzie Wiel -
ko pol skiej. Jest ab sol wen tem Uni -
wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza 
w Po zna niu. Ukoń czył bio lo gię 
ogól ną ze spe cjal no ścią an tro po lo -
gia na Wy dzia le Bio lo gii i Na uk 
o Zie mi. Z AWF w Po zna niu zwią -
za ny od 1 kwiet nia 1988 ro ku, gdy 
zo stał za trud nio ny ja ko asy stent 
w Ka te drze An tro po lo gii i Bio me -
trii, od 1993 r. ja ko ad iunkt 
i od 2005 r. ja ko pro fe sor nad zwy -
czaj ny.  

W la tach 2005-2008 peł nił funk -
cję pro dzie ka na ds. stu denc kich 

PROF. DR HAB.  

DARIUSZ WIELIŃSKI
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

BIOLOG I ANTROPOLOG

kła dzie Fi zjo lo gii i Bio che mii AWF 
w Kra ko wie. W 1995 r. uzy skał 
pro mo cję dok to ra na uk o kul tu -
rze fi zycz nej i zo stał za trud nio ny 
na sta no wi sku ad iunk ta w AWF 
w Kra ko wie. Na uko wy sto pień 
dok to ra ha bi li to wa ne go na uk 
o kul tu rze fi zycz nej w za kre sie fi -
zjo lo gii spor tu uzy skał w 2004 r., 
w 2005 r. zo stał mia no wa ny 
na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy -
czaj ne go AWF w Kra ko wie. 
W 2011 r. otrzy mał ty tuł pro fe so -
ra na uk o kul tu rze fi zycz nej. 
W 2008 ro ku zo stał rek to rem 
AWF w Kra ko wie, w 2012 r. po -
now nie po wie rzo no mu tę funk -
cję. W 2016 r. zo stał wy bra ny 
pro rek to rem do spraw stu denc -
kich AWF na okres ka den -
cji 2016-2020. 

Jest człon kiem Ra dy Do sko na -
ło ści Na uko wej od 2019 r., człon -
kiem Ko mi te tu Re ha bi li ta cji, Kul -
tu ry Fi zycz nej i In te gra cji 
Spo łecz nej Pol skiej Aka de mii Na -
uk, z -cą prze wod ni czą ce go Ra dy 

ds. Spor tu przy Pre zy den cie Mia -
sta Kra ko wa oraz człon kiem Za -
rzą du i Prze wod ni czą cym Ra dy 
Pro gra mo wo -Ba daw czej KS AZS 
AWF Kra ków. Był człon kiem Ra -
dy Głów nej Szkol nic twa Wyż sze -
go (1996-2002), eks per tem Pol -
skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej 
(2007-2012), czło nek Za rzą du 
oraz Ko mi sji Szko le nia In struk to -
rów Sto wa rzy sze nia In struk to -
rów i Tre ne rów Pol skie go Związ -
ku Nar ciar skie go (2000-2002). 

Au tor lub współ au tor po nad 80. 
prac na uko wych, kie row nik pro -
jek tów i wy ko naw ca ba dań na -
uko wych re ali zo wa nych w ra -
mach 5. gran tów AWF 
w Kra ko wie oraz 9. gran tów 
KBN, MNiSW i NCN. Jest za wo -
do wym in struk to rem nar ciar stwa 
Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji In -
struk to rów Za wo do wych ISIA, in -
struk to rem wy kła dow cą Nar ciar -
stwa Zjaz do we go SITN PZN, 
mię dzy na ro do wym in struk to rem 
Nar ciar stwa IVSI.
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DYRYGENT UCZELNI
cho wa nia mu zycz ne go w Pań -
stwo wej Wyż szej Szko le Mu zycz -
nej w Po zna niu, pra cę dok tor ską 
obro ni ła w 1996 r., w 2002 r. ha bi -
li to wa ła się na pod sta wie do rob ku 
na uko we go i pra cy. W 2011 r. 
nada no jej ty tuł pro fe so ra sztuk 
mu zycz nych. W la tach 2012 
– 2016 peł ni ła funk cję dzie ka -
na Wy dzia łu Dy ry gen tu ry, Jaz zu 
i Edu ka cji Mu zycz nej. Ak tu al nie 
jest kie row ni kiem Ka te dry Mu zy ki 
Ko ściel nej, pra cu je rów nież w In -
sty tu cie Spo łecz no -Ar ty stycz nym 
Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Za -
wo do wej w Sa no ku. Jest wy kła -
dow cą oraz kie row ni kiem na uko -
wym na Po dy plo mo wych Stu diach 
Chór mi strzo stwa i Emi sji Gło su 
w Aka de mii Mu zycz nej w Byd -
gosz czy oraz kon sul tan tem wo kal -
nym Chó ru „Ope ra No va” w Byd -
gosz czy. 

– My ślę o dzia ła niach ko lek tyw -
nych, szcze gól nie do ty czy to klu czo -
wych de cy zji, aby one nie by ły de cy -
zja mi sa mo dziel ny mi, cho ciaż rek tor 
osta tecz nie pod pi su je się pod de cy zja -
mi i po no si za nie od po wie dzial ność. 
Jed nak te klu czo we kwe stie wy ma ga -
ją dys ku sji i me ry to rycz nych uza sad -
nień – za po wia da ła prof. Wtor kow -
ska po wy bo rze na rek to ra.  

Prof. Elż bie ta Wtor kow ska jest 
pro fe so rem sztu ki w dys cy pli nie 
ar ty stycz nej dy ry gen tu ra. W 1981 
r. ukoń czy ła stu dia w za kre sie wy -

NAUKA I ŚPIEW

na spe cjal no ściach śpiew so lo wy 
oraz mu si cal. 

W krę gach mu zycz nych zna ny 
jest ja ko ar ty sta spe cja li zu ją cy się 
w wy ko ny wa niu mu zy ki K. Szy ma -
now skie go i in nych twór -
ców XX wie ku. Ma na swo im kon -
cie wie le na grań do ko na nych dla 
Pol skie go Ra dia. Wziął udział 
w mo no gra ficz nym na gra niu 
wszyst kich dzieł or kie stro wych K. 
Szy ma now skie go, wy ko nu jąc cy kle 
pie śni te go kom po zy to ra. Zo stał 
za pro szo ny przez Bry tyj ską Te le -
wi zję BBC do udzia łu w re ali za cji 
fil mu po świę co ne go ży ciu i twór -
czo ści K. Szy ma now skie go.  

Jest lau re atem na gro dy spe cjal nej 
na III Kon kur sie Wo kal nym im. A. 
Sa ri w No wym Są czu za wy ko na -
nie współ cze snej li ry ki wo kal nej. 
W 1992 r. zo stał lau re atem III Na -
gro dy (I na gro dy ju ry nie przy zna -
ło) XXXVIII Mię dzy na ro do we go 
Kon kur su Wo kal ne go w Tu lu zie.

Prof. Ry szard Min kie wicz (ur. 
w 1959 r.) ukoń czył Wy dział Kom -
po zy cji i Teo rii Mu zy ki Aka de mii 
Mu zycz nej w Gdań sku oraz Wy -
dział Wo kal no -Ak tor ski tej sa mej 
uczel ni. Jest pro fe so rem sztuk mu -
zycz nych. Z Aka de mią Mu zycz ną 
zwią zał się za wo do wo w 1992 ro -
ku. Był pro dzie ka nem (1996-2002) 
oraz dzie ka nem (2008-2012)  
Wy dzia łu Wo kal no -Ak tor skie go. 
W la tach 2012-2020 peł nił funk cję 
pro rek to ra ds. ar ty stycz nych 

i współ pra cy z za gra ni cą, a na -
stęp nie pro rek to ra ds. ar ty stycz -
nych. Pro wa dzi kla sę śpie wu 

 PROF. DR HAB.  

ELŻBIETA WTORKOWSKA
Akademia Muzyczna  

im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

PROF. DR HAB.  

RYSZARD MINKIEWICZ
Akademia Muzyczna  

im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
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ORGANISTA W TEORII I PRAKTYCE
Wła dy sław Szy mań ski za po now -
ny wy bór na rek to ra uczel ni.  

Prof. Wła dy sław Szy mań ski 
(ur. 1955 r.) w la tach 1975-1978 stu -
dio wał mu zy ko lo gię w Ka to lic kim 
Uni wer sy te cie Lu bel skim, a w la -
tach 1978- 1983 w Aka de mii Mu -
zycz nej w Ka to wi cach, któ rą ukoń -
czył w kla sie or ga nów prof. 
Ju lia na Gem bal skie go oraz na Wy -
dzia le Teo rii Mu zy ki. W tej sa mej 
uczel ni ukoń czył Po dy plo mo we Stu -
dium dla ka pel mi strzów or kiestr dę -
tych. Do sko na lił się na mi strzow -
skich kur sach gry or ga no wej u prof. 
F. Pe eter sa w Bel gii i prof. L. Ro oga 
w Au strii. Od 1979 ro ku jest or ga ni -
stą ba zy li ki św. Woj cie cha w Mi ko ło -
wie. Od 1985 ro ku jest wy kła dow -
cą Aka de mii Mu zycz nej, od 2016 r. 
spra wu je funk cję jej rek to ra. 

Jest au to rem wie lu pu bli ka cji na te -
mat or ga nów i mu zy ki or ga no wej. 

– Ser decz nie dzię ku ję ca łej spo -
łecz no ści Aka de mii Mu zycz nej im. 
K. Szy ma now skie go w Ka to wi cach 
– pe da go gom, stu den tom, dok to ran -
tom, pra cow ni kom ad mi ni stra cji 
– za oka za ne za ufa nie i po wie rze nie 
mo jej oso bie za szczyt nej funk cji rek -
to ra uczel ni w ka den cji 2020-2024. 
Za pew niam, że uczy nię wszyst ko, 
aby nie za wieść ocze ki wań, a mo im 
na czel nym ce lem bę dzie pra ca dla 

do bra Aka de mii, dla sta łe go pod no -
sze nia jej ran gi, po zio mu na ucza nia 
i prac twór czych – dzię ko wał prof. 

POWRÓT DO ROLI WIODĄCEJ 
UCZELNI MUZYCZNEJ 

w 1971 r.) jest ab sol wen tem Aka -
de mii Mu zycz nej w Kra ko wie. 
Ukoń czył z wy róż nie niem stu dia 
w za kre sie gry na or ga nach w kla -
sie Ja na Jar go nia (1995) oraz – z dy -
plo mem ce lu ją cym – stu dia kom po -
zy cji w kla sie Mar ka Sta chow skie go 
(1996). Od był stu dia uzu peł nia ją ce 
w za kre sie kom po zy cji w Kró lew -
skiej Duń skiej Aka de mii Mu zycz nej 
w Ko pen ha dze (kla sa Han sa Abra -
ham se na). W 1999 r. zdo był kwa li -
fi ka cje I stop nia (rów no waż nik dok -
to ra tu) w za kre sie kom po zy cji. 
W 2004 r. zo stał dok to rem ha bi li -
to wa nym w dzie dzi nie sztu ki, 
w dys cy pli nie ar ty stycz nej – kom -
po zy cja i teo ria mu zy ki, w 2012 
– pro fe so rem sztu ki. Od 2012 r. 
jest dzie ka nem Wy dzia łu Twór czo -
ści, In ter pre ta cji i Edu ka cji Mu zycz -
nej Aka de mii Mu zycz nej w Kra ko -
wie. W 1996 r. roz po czął pra cę 
w Ka te drze Kom po zy cji, w 2005 r. 
ob jął jej kie row nic two. 

– Naj pil niej szym za da niem jest zdo -
by cie no wej sie dzi by dla Aka de mii  
Mu zycz nej w Kra ko wie i wzmoc nie nie 
jej po zy cji w Pol sce i za gra ni cą – uwa -
ża prof. Wi dłak. Wśród ce lów 
na naj bliż szą ka den cję i per spek tyw 
dal sze go roz wo ju Aka de mii prof. 
Wi dłak okre ślił w pro gra mie wy bor -
czym: po wrót do ro li wio dą cej  
pol skiej uczel ni mu zycz nej dzię ki 
sys te mo wi za pew nie nia ja ko ści 
kształ ce nia oraz dzia łal no ści ar ty -

stycz nej i na uko wej; wzrost zna cze -
nia Aka de mii w ska li mię dzy na ro do -
wej przez udział w naj waż niej szych 
pro gra mach, gre miach i pro jek tach.  

Prof. dr hab. Woj ciech Wi dłak (ur. 

PROF. DR HAB.  

WŁADYSŁAW SZYMAŃSKI
Akademia Muzyczna  

im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

PROF. DR HAB.  

WOJCIECH WIDŁAK
 Akademia Muzyczna w Krakowie

NOWY
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UCZELNIA NA MIARĘ EUROPY
Mu zycz nej oraz na Wy dzia le Sztuk 
Sce nicz nych. W 2002 r. zdo by ła 
sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go. 
Od 2012 r. jest pro rek to rem ds. dy -
dak ty ki Aka de mii. We wcze śniej -
szych la tach peł ni ła funk cje: pro -
dzie ka na Wy dzia łu Kom po zy cji, 
Teo rii Mu zy ki, Ryt mi ki i Edu ka cji 
Ar ty stycz nej, kie row ni ka nie sta cjo -
nar nych stu diów Cho re ogra fia 
i tech ni ki tań ca, kie row ni ka Ka te dry 
Ryt mi ki i Im pro wi za cji For te pia no -
wej.  

Jest eks per tem Pol skiej Ko mi sji 
Akre dy ta cyj nej (od 2016 ro ku) 
i kon sul tan tem Cen trum Edu ka cji 
Ar ty stycz nej w za kre sie ryt mi ki 
(od 2019 ro ku). W do rob ku ar ty -
stycz nym po sia da licz ne pre zen ta cje 
z za kre su im pro wi za cji for te pia no -
wej oraz kom po zy cje pio se nek dla 
dzie ci do tek stów Ju lia na Tu wi ma, Ja -
na Brze chwy i Da nu ty Wa wi łow.  

– Łódz ka Aka de mia Mu zycz na po -
win na ukształ to wać swój ob raz w no -
wej od sło nie, w no wej struk tu rze, po -
przez wy ar ty ku ło wa nie toż sa mo ści 
i od ręb no ści w pol skiej i eu ro pej skiej 
per spek ty wie ar ty stycz ne go szkol nic -
twa wyż sze go – pod kre sla prof. Elż -
bie ta Alek san dro wicz, któ ra wy -
bra ła ja ko głów ny mo tyw swo je go 
pro gra mu wy bor cze go ha sło 
„Uczel nia na mia rę Eu ro py”.  

Prof. Elż bie ta Alek san dro wicz (ur. 
w 1964 r.) jest ab sol went ką łódz kiej 
Aka de mii Mu zycz nej, spe cja list ką 
me to dy Emi la Ja qu es -Dal cro ze’a. 
W 1989 r. uzy ska ła ty tuł ma gi stra 
sztu ki w za kre sie ryt mi ki. Stu diu jąc, 
jed no cze śnie ukoń czy ła Stu dium 
Pe da go gicz ne oraz 2-let ni kurs in -
struk to rów tań ca. W ma cie rzy stej 
uczel ni jest za trud nio na od 1990 r., 
wy kła da na Wy dzia le Twór czo ści, 
In ter pre ta cji, Edu ka cji i Pro duk cji 

OD NOWOWIEJSKIEGO  
DO SOCRATESA/ERASMUSA

zy ki. W 1982 r. ukoń czy ła Aka de -
mię Mu zycz ną im. I. J. Pa de rew skie -
go w Po zna niu, w 1993 r. uzy ska ła 
sto pień dok to ra na uk hu ma ni stycz -
nych w za kre sie fi lo zo fii na  
Wy dzia le Na uk Spo łecz nych UAM  
w Po zna niu. Sto pień dok to ra ha bi -
li to wa ne go sztu ki w za kre sie teo rii 
mu zy ki otrzy ma ła w 2012 r. na Wy -
dzia le Twór czo ści, In ter pre ta cji 
i Edu ka cji Mu zycz nej Aka de mii Mu -
zycz nej w Kra ko wie. Ty tuł pro fe so -
ra sztuk mu zycz nych uzy ska ła 
na Wy dzia le In stru men tal nym AMP 
w 2014 ro ku. Z AM jest zwią za -
na za wo do wo od 1985 ro ku. By ła 
m.in. peł no moc ni kiem rek to ra ds. 
współ pra cy z MNiSW i kie row ni -
kiem Ka te dry Teo rii Mu zy ki, kie -
row ni kiem uczel nia ne go wy daw -
nic twa. Na uko wo zaj mo wa ła się 
m.in. do rob kiem twór czym zwią za -
ne go ze sto li cą Wiel ko pol ski kom -
po zy to ra Fe lik sa No wo wiej skie go. 

Aka de mia Mu zycz na za wdzię cza 
prof. Han nie Ko strzew skiej m.in. 
za ini cjo wa nie pro gra mu So cra -
tes/Era smus w 1999 r., a tak że po -
zy ska nie fun du szy na dzia łal ność 
ba daw czą, za kup in stru men tów, 
wy po sa że nie Stu dia Mu zy ki Elek -
tro aku stycz nej. Jed nym z wy zwań 

naj bliż szych lat bę dzie re mont za -
byt ko wej czę ści gma chu, na któ ry 
Aka de mia Mu zycz na otrzy ma ła 
do fi nan so wa nie m.in. z fun du szy 
eu ro pej skich.  

Prof. dr hab. Han na Ko strzew ska 
(ur. w 1957 r.) jest teo re ty kiem mu -

PROF. DR HAB.  

ELŻBIETA ALEKSANDROWICZ
Akademia Muzyczna  

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

PROF. DR HAB.  
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Akademia Muzyczna  
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FILOZOF MUZYKI
ku 1998 zre ali zo wał prze wód kwa -
li fi ka cyj ny I stop nia, w ro ku 2005 
uzy skał sto pień dok to ra ha bi li to wa -
ne go sztu ki, w ro ku 2014 ty tuł pro -
fe so ra sztuk mu zycz nych. Za kres 
za in te re so wań ba daw czych rek to -
ra -elekt obej mu je za gad nie nia teo -
rii mu zy ki, fi lo zo fii mu zy ki, współ -
cze snych tech nik kom po zy- 
tor skich. Po dej mu je tak że pro ble -
ma ty kę in ter dy scy pli nar ną. 

Od 1992 r. za wo do wo zwią za ny 
z wro cław ską Aka de mią Mu zycz -
ną, gdzie pro wa dzi kla sę kom po -
zy cji, se mi na ria dok tor skie, ma gi -
ster skie i li cen cjac kie w za kre sie 
kom po zy cji i teo rii mu zy ki oraz 
wy kła da przed mio ty teo re tycz ne. 
Twór czość kom po zy tor ska  
Kry stia na Kieł ba obej mu je róż no -
rod ne ga tun ki i for my mu zy ki in -
stru men tal nej, wo kal nej i wo kal -
no -in stru men tal nej. 

Prof. Kry stian Kiełb (ur. w 1971 r.) 
to kom po zy tor, teo re tyk mu zy ki, 
na uczy ciel aka de mic ki i ani ma tor 
ży cia ar ty stycz ne go. Jest ab sol wen -
tem Aka de mii Mu zycz nej we Wro -
cła wiu, ukoń czył stu dia w za kre sie 
kom po zy cji oraz w za kre sie teo rii 
mu zy ki, uzy sku jąc w obu spe cjal no -
ściach dy plo my z wy róż nie niem. 
W okre sie stu diów przez dwa la ta 
był sty pen dy stą Mi ni stra Kul tu ry 

i Sztu ki. Po nad to ukoń czył Po dy -
plo mo we Stu dia Za rzą dza nia Pla -
ców ka mi Oświa ty i Kul tu ry. W ro -

WIRTUOZ AKORDEONU

W 2012 r. zo stał wy bra ny na sta no -
wi sko pro rek to ra ds. ar ty stycz nych 
UMFC, w wy bo rach 2016 zo stał 
wy bra ny rek to rem Uni wer sy te tu 
Mu zycz ne go Fry de ry ka Cho pi na. 
Od 2012 r. jest kie row ni kiem Mię -
dzy uczel nia nej Ka te dry Akor de oni -
sty ki. 

Jest lau re atem wie lu kon kur sów, 
m.in. Ogól no pol skie go Kon kur su 
Akor de ono we go w Ka to wi cach, 
w 1993 r., Mię dzy na ro do we go 
Kon kur su Akor de ono we gi w Ca -
stel fi dar do (Wło chy), w 1997 r., 
Mię dzy na ro do we go Kon kur su 
Akor de ono wym w Pa ry żu, 
w 1997 r.  

Wy stę pu je so lo, w ze spo łach ka -
me ral nych jak i z to wa rzy sze niem 
or kiestr sym fo nicz nych w Pol sce, 
jak i po za gra ni ca mi kra ju. Ja ko so -
li sta współ pra co wał z or kie stra mi 
więk szo ści pol skich fil har mo nii, 
wspól nie kon cer to wał z ar ty sta mi 
kra jo wy i za gra nicz ny mi.

Prof. dr hab. Klau diusz Ba ran (ur. 
w 1971 r.). ukoń czył Aka de mię Mu -
zycz ną im. Fry de ry ka Cho pi -
na w War sza wie, w 1995 r. w kla sie 
prof. Je rze go Jur ka. Ja ko sty pen dy -
sta rzą du fran cu skie go kon ty nu ował 
stu dia w Con se rva to ire Paul Du kas 
w Pa ry żu w kla sie prof. Mak sa  
Bon nay’a. W 2014 r. otrzy mał ty tuł 
pro fe so ra sztuk mu zycz nych. 
W Uni wer sy te cie Mu zycz nym Fry -
de ry ka Cho pi na w War sza wie w la -
tach 2002-2005 peł nił obo wiąz ki 
kie row ni ka Mię dzy uczel nia nej Ka te -

dry Akor de oni sty ki, od 2008 r. funk -
cję pro dzie ka na, od 2011 r. był dzie -
ka nem Wy dzia łu In stru men tal ne go. 

PROF. DR HAB.  

KRYSTIAN KIEŁB
Akademia Muzyczna 

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PROF. DR HAB.  

KLAUDIUSZ BARAN
 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

NOWY



82

ARTYSTA WIZUALNY
Prof. Krzysz tof Po lkow ski (ur. 

w 1958 r.) jest ar ty stą wi zu al nym, 
me ne dże rem, ani ma to rem kul tu -
ry, ku ra to rem wy staw i ak ty wi stą 
spo łecz nym. W 1985 r. ukoń czył 
PWSSP (po przed nicz ka ASP) 
w Gdań sku, dy plom z ma lar stwa 
uzy skał w pra cow ni prof. Ka zi mie -
rza „Ka cha” Ostrow skie go. 
Po ukoń cze niu stu diów pra co wał 
z dzieć mi i mło dzie żą w Do mu 
Kul tu ry im. Sta ni sła wy Przy by -
szew skiej. W 1997 r. roz po czął 
pra cę w ASP na sta no wi sku asy -
sten ta, u prof. Hen ry ka Cze śni ka 
na Wy dzia le Ma lar stwa i Gra fi ki. 
W 2001 r. obro nił dok to rat, 
a w 2011 r. otrzy mał sto pień dok -
to ra ha bi li to wa ne go sztu ki. W la -
tach 2012-2016 był dzie ka nem 
Wy dzia łu Ma lar stwa, Po raz 
pierw szy zo stał rek to rem ASP 
w Gdań sku w 2016 ro ku.

– Za rzą dza nie uczel nią w ta kim 
mo men cie jest wiel kim wy zwa niem. 
Ktoś z mo ich po przed ni ków po wie -
dział, że rek to ra mo że zro zu mieć je -
dy nie dru gi rek tor. Jest to nie do koń -
ca praw dzi we stwier dze nie. Każ dy, 
kto mu siał po dej mo wać trud ne de -
cy zje bez gwa ran cji ich po wo dze nia 
ani przy szłych owo ców tych de cy zji, 
wie, o czym mó wię. Rek tor z ty mi 
de cy zja mi jest sam. Oczy wi ście kon -
sul ta cje i eks per ty zy po ma ga ją nie -

co, ale i tak wy bór i osta tecz ny pod -
pis na le ży do nie go – mówił 
Krzysz tof Po lkow ski. 

ARTYSTA PRZESTRZENI

Od 2003 ro ku pra cu je w ASP 
w Ka to wi cach. W 2005 r. sfi na li zo -
wał prze wód dok tor ski, w 2010 r. 
– prze wód ha bi li ta cyj ny. Pro wa dzi 
Pra cow nię In ter pre ta cji Li te ra tu ry. 
W la tach 2008-2012 był dzie ka -
nem Wy dzia łu Ar ty stycz ne go, 
od 2012 r. jest pro rek to rem ds. 
kształ ce nia i stu den tów. Dwu krot -
ny sty pen dy sta Mi ni stra Kul tu ry 
i Dzie dzic twa Na ro do we go.  

Au tor kil ku dzie się ciu wy staw in -
dy wi du al nych. Brał udział w po -
nad 200 wy sta wach zbio ro wych 
w kra ju i za gra ni cą. Lau re at wie lu 
na gród i wy róż nień.  

Zaj mu je się sztu ka mi wi zu al ny mi 
oraz gra fi ką ar ty stycz ną. Ku ra -
tor 9. Trien na le Gra fi ki Pol skiej. 
Jest jed nym z współ au to rów kon -
cep cji no wych wnętrz ko ścio ła 
do mi ni ka nów w Ka to wi cach. 

Prof. Grzegorz Hań de rek (ur. 
w 1977 r.) jest jed nym z czo ło -
wych gra fi ków pol skich, wie lo -
krot nie na gra dza nym w kra ju 
i za gra ni cą. Je go do me ną są sztu -
ki wi zu al ne i gra fi ka ar ty stycz na. 
Stu dio wał w Aka de mii Sztuk Pięk -
nych w Ka to wi cach (dy plom z wy -
róż nie niem uzy ska ny w Pra cow ni 

Wklę sło dru ku w 2003) oraz 
w Uni wer sy te cie Ślą skim w Ka to -
wi cach (fi lia w Cie szy nie, dy plom 
w 2002). 

PROF. DR HAB.   

GRZEGORZ HAŃDEREK
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

DR HAB. PROF. ASP 

KRZYSZTOF POLKOWSKI 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

NOWY
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WSPÓŁTWÓRCA ŻYCIA 
ARTYSTYCZNEGO MIASTA

wia nia sztu ki. Za po wie dział rów -
nież, że udo stęp ni do ro bek uczel -
ni, w któ rej aż ki pi od sztu ki, 
miesz kań com i tu ry stom, że by 
Aka de mia sta ła się istot nym 
współ twór cą ży cia ar ty stycz ne go 
Kra ko wa.  

Prof. An drzej Bed nar czyk 
(ur. 1960) ukoń czył stu dia na Wy -
dzia le Ma lar stwa Aka de mii Sztuk 
Pięk nych im. Ja na Ma tej ki w Kra -
ko wie (ASP) w pra cow ni ma lar -
stwa pro fe so ra Zbi gnie wa Grzy -
bow skie go. W 2009 r. uzy skał 
ty tuł pro fe so ra sztuk pla stycz nych. 
Peł nił funk cję dzie ka na Wy dzia łu 
Ma lar stwa ASP. Jest pro fe so rem 
w Ka te drze Ma lar stwa te go Wy -
dzia łu. Au tor po nad pięć dzie się ciu 
in dy wi du al nych i uczest nik po -
nad dwu stu zbio ro wych wy staw 
w dwu dzie stu dzie wię ciu kra jach.

– Wy bra li ście rek to ra na cięż kie 
cza sy – na pi sał prof. An drzej Bed -
nar czyk po ogło sze niu wy ni ków 
wy bo rów. I za de kla ro wał: – Chcę 
zo stać rek to rem z czy ste go wy ra -
cho wa nia. Mo że wy god niej by ło by 
tyl ko two rzyć i uczyć, jed nak po tra -
fię i lu bię snuć za mia ry oraz słu chać 
o za mia rach in nych, a te mu, co usły -
szę, nada wać wspól ny or ga ni za cyj ny 
kształt. Kal ku lu ję, że w cią gu czte -
rech lat bę dę w sta nie za pew nić 
wszyst kim człon kom aka de mic kiej 
spo łecz no ści i sa me mu so bie naj lep -
sze z moż li wych wa run ki do upra -

SPOKÓJ SPRZYJA PRACY I NAUCE

Po nie spo koj nych la tach wpro wa dza -
nia pro ce su bo loń skie go, Usta wy 2.0, 
no we go Sta tu tu i struk tu ry Aka de mia 
za słu gu je na spo kój sprzy ja ją cy co -
dzien nej pra cy, twór czo ści i na uce.  

Dr Prze my sław Wa chow ski za -
mie rza w cza sie trwa nia ka den cji 
pod nieść oce nę dzia łal no ści szko ły 
przez mię dzy na ro do we gre mium 
eks per tów, a tak że zwięk szyć sa -
mo rząd ność stu den tów i wpro wa -
dzić za ję cia hy bry do we. We dług 
nie go, w szko le ar ty stycz nej nie -
moż li we jest wy łącz nie pro wa dze -
nie za jęć zdal nych, po nie waż ko -
niecz ny jest kon takt uczeń – mistrz. 

Dr Prze my sław Wa chow ski (ur. 
w 1966 r.) dy plom z ma lar stwa uzy -
skał w 1995 r. na Wy dzia le Edu ka cji 
Wi zu al nej Pań stwo wej Wyż szej 
Szko ły Sztuk Pla stycz nych im. Wła -
dy sła wa Strze miń skie go w Ło dzi. 
W uczel ni pra cu je od 1994 ro ku. 
Swo je pra ce pre zen to wał na wy sta -
wach in dy wi du al nych i zbio ro wych 
w Pol sce i za gra ni cą.

DR  
PRZEMYSŁAW WACHOWSKI 

Akademia Sztuk Pięknych  
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

PROF. DR HAB.  

ANDRZEJ BEDNARCZYK
 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

– Nie chcąc wpi sy wać się w sche -
ma ty pro gra mów wy bor czych. Przed -
sta wiam Pań stwu swo je za ło że nia, 
któ re za war łem w for mie dwu dzie stu 
od po wie dzi na py ta nie „Dla cze go 
kan dy du ję?”. Od po wie dzi te są wy ni -
kiem roz mów na te mat przy szło ści 
na szej Aka de mii, któ re pro wa dzi łem 
z wie lo ma z Pań stwa w cią gu kil ku 
ostat nich mie się cy – zwra cał się 
do wy bor ców dr Wa chow ski 
w pro gra mie wy bor czym.  

Pierw sza z nich brzmi: – Kan dy du -
ję, po nie waż spo łecz no ści Aka de mii 
– na uczy cie lom, pra cow ni kom ad mi ni -
stra cji i stu den tom po trzeb ny jest spo -
kój wy ni ka ją cy z po rząd ku, sta bi li za cji, 
po czu cia bez pie czeń stwa i trwa ło ści. 

NOWY

NOWY
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WSPÓLNIE PONAD PODZIAŁAMI
Wspól na przy szłość ra zem po -
nad po dzia ła mi. Po stu lo wa ła w nim 
m.in. wpro wa dze nie sku tecz nych 
pro ce dur an ty mob bin go wych, po -
sze rze nie ofer ty edu ka cyj nej,  
zwięk sze nie in te gra cji we wnątrz 
uczel ni czy roz bu do wę in fra struk -
tu ry i do sto so wa nie uczel ni do wy -
mo gów ryn ku pra cy. 

Dr hab. M. Jar mo ło wicz (ur. 
w 1958 r.) ukoń czy ła stu dia ar chi -
tek to nicz ne na Wy dzia le Bu dow -
nic twa i Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki 
Szcze ciń skiej za koń czo ne dy plo -
mem ma gi stra in ży nie ra w 1984 
ro ku. Dok to rat obro nił w 2002 r. 
w ASP w Po zna niu, w dzie dzi nie 
sztu ki pla stycz ne, w dys cy pli nie ar -
chi tek tu ra wnętrz. Od 2010 r. jest 
wy kła dow cą na Aka de mii Sztu ki 
w Szcze ci nie. Od 2016 r. kie ru je 
Ka te drą Ar chi tek tu ry Wnętrz 
i Prze strze ni Wir tu al nej.  

– Je stem z wy kształ ce nia in ży nie -
rem ar chi tek tem, ale też od wie lu lat 
po za pro jek to wa niem ar chi tek tu ry 
zaj mu ję się ma lar stwem, ry sun kiem, 
fo to gra fią, dzia ła nia mi ar ty stycz ny mi 
o cha rak te rze spo łecz nym w zde gra -
do wa nej prze strze ni pu blicz nej 
Szcze ci na. Łą cząc w swo jej twór czo -
ści róż ne dys cy pli ny sztu ki je stem 
zwo len ni kiem dzia łań in ter dy scy pli -
nar nych i eks pe ry men tal nych, a co 
za tym idzie – ela stycz ne go pro gra -
mu kształ ce nia i więk szej mo bil no ści 
dy dak tycz nej stu den tów w ob rę bie 
uczel ni – pi sa ła prof. Jar mo ło wicz 
w swo im pro gra mie wy bor czym: 

AKADEMIA OTWARTA  
I UŻYTECZNA

dla uczel ni, któ ra bę dzie mo gła sta nąć 
w jed nym rzę dzie z naj lep szy mi uczel -
nia mi ar ty stycz ny mi na świe cie. Mam 
ku te mu do świad cze nie, wie dzę, 
spraw dzo ne wzo ry dzia ła nia, ener gię 
i mo ty wa cję – zwra cał się aka de mic -
kiej spo łecz no ści uczel ni w pro gra -
mie wy bor czym prof. Osto ja Lni ski.  

Prof. Bła żej Osto ja Lni ski (ur. 
w 1974 r.) jest ar ty stą ma la rzem, ar -
ty stą gra fi kiem, głów nie li to gra fem, 
pro jek tan tem ksią żek, pla ka tów, 
kro jów pism. W la tach 1994-1999 
stu dio wał w ASP w War sza wie, dy -
plom z wy róż nie niem rek tor skim 
otrzy mał na Wy dzia le Ma lar stwa 
u prof. Raj mun da Ziem skie go, uzu -
peł nio ny o aneks z li to gra fii u prof. 
Wła dy sła wa Wi niec kie go. Od 1999 
r. nie prze rwa nie zwią za ny z ma cie -
rzy stą uczel nią. Brał udział w kil ku -
dzie się ciu wy sta wach zbio ro wych, 
jest au to rem licz nych wy staw in dy -
wi du al nych w kra ju i za gra ni cą. 

– ASP w War sza wie to dla mnie sy -
no nim twór czo ści, a za tem otwar to ści, 
wszech stron no ści, róż no rod no ści, to le -
ran cji i pro fe sjo na li zmu. Dla te go po -
zwo lę so bie przy po mnieć dwa klu czo -
we ha sła mo je go pro gra mu: Aka de mia 
Otwar ta i Aka de mia Uży tecz na. ASP 
w War sza wie mu si być stre fą wol ną 
od wszel kiej dys kry mi na cji. Je śli zo sta -
nę wy bra ny rek to rem, kul ty wu jąc etos 
Aka de mii, do ło żę wszel kich sta rań, aby 
efek tyw nie dzia łać w Jej in te re sie, dla 
do bra wszyst kich stu den tów, pra cow -

ni ków i współ pra cow ni ków. Dla Aka -
de mii ja ko miej sca po zy tyw nej ener gii 
skie ro wa nej na roz wój, na przy szłość, 

PROF. DR HAB.  

BŁAŻEJ OSTOJA LNISKI
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

DR HAB.  

MIROSŁAWA JARMOŁOWICZ
Akademia Sztuki w Szczecinie

NOWY

NOWA
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PRZYSZŁOŚĆ NIE CZEKA...
ne go  sto so wa nia w co dzien nej prak -
ty ce aka de mic kiej – pi sał w pro gra -
mie wy bor czym prof. Pu kocz. 

Prof. Woj ciech Pu kocz (ur. 
w 1970 r.) dy plom z ma lar stwa uzy -
skał we wro cław skiej ASP w 1997 
r., w pra cow ni prof. Sta ni sła wa Kor -
ty ki. Dok to ry zo wał się w 2006 r. 
na ma cie rzy stej uczel ni. W 2012 r. 
uzy skał sto pień dok to ra ha bi li to wa -
ne go w dzie dzi nie sztuk pla stycz -
nych, w dys cy pli nie sztuk pięk nych. 
W 2018 r. otrzy mał ty tuł pro fe so ra 
sztuk pla stycz nych. Obec nie pra cu -
je w Ka te drze Ma lar stwa Ar chi tek -
to nicz ne go i Mul ti me diów i pro wa -
dzi Pra cow nię Me diów 
Elek tro nicz nych oraz Mul ti me diów. 
Od 2012 peł ni funk cję dzie ka -
na Wy dzia łu Ma lar stwa i Rzeź by 
ma cie rzy stej uczel ni, w 2016 ro ku 
po now nie zo stał wy bra ny na to sta -
no wi sko. 

– Przy szłość nie cze ka – przy szłość 
za czy na się już te raz. Ja ko rek tor 
ASP chciał bym wy ko rzy stać szan sę, 
ja ką da je usta wa. Zmie nić uczel nię 
w ta ki spo sób, aby z jed nej stro ny 
od po wia da ła na po trze by współ cze -
sno ści, a z dru giej sta ła na stra ży 
ukon sty tu owa nych tra dy cją war to ści 
i wy so kich umie jęt no ści warsz ta to -
wych. Za cho wa nie tej re la cji we wła -
ści wych pro por cjach za pew ni har mo -
nij ny roz wój. In te gro wa nie 
śro do wi ska, re la cje opar te na po sza -
no wa niu od mien no ści, choć wy da ją 
się być toż sa me ze śro do wi skiem ar -
ty stycz nym, do ma ga ją się nie ustan -

ELITARYZM KSZTAŁCENIA  
I MYSLENIE SPOŁECZNE

funk cje pro spo łecz ne – mó wił prof. 
Ho ra. 

Prof. Ho ra  ukoń czył w 1987 r. Po -
znań ską Pań stwo wą Wyż szą Szko łę 
Sztuk Pla stycz nych, dzi siej szy Uni -
wer sy tet Ar ty stycz ny, na Wy dzia le 
Ar chi tek tu ry Wnętrz i Wzor nic twa 
Prze my sło we go. Od 1991 r. kie ru je 
Pra cow nią Bio ni ki UAP. W 2007 r. 
uru cho mił kie ru nek wzor nic two 
przy Wy dzia le In ży nie rii Me cha nicz -
nej Uni wer sy te tu Tech no lo gicz no -
-Przy rod ni cze go w Byd gosz czy. 
W 2016 r. zo stał po raz pierw szy 
wy bra ny na rek to ra UAP. Jest pro -
jek tan tem me bli, przed mio tów 
użyt ko wych, wnętrz. Więk szość 
pro jek tów me bli i pro to ty pów oraz 
obiek tów uni ka to wych re ali zu je we 
wła snej pra cow ni.  

Pro wa dzi cy klicz ne warsz ta ty 
i wy kła dy w uczel niach w Ho lan dii 
i An glii. Brał udział w wie lu zbio ro -
wych i in dy wi du al nych wy sta wach 
de sign. 

PROF. DR HAB.  

WOJCIECH PUKOCZ
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

– UAP ma dwa fi la ry. Pierw szym 
jest eli ta ryzm kształ ce nia – chce my 
za wszel ką ce nę pod trzy mać i za cho -
wać nasz pry mat w my śle niu o sztu -
ce w ska li Pol ski. Dru gim jest my śle -
nie spo łecz ne. Bo nie by ło by te go 
pierw sze go, gdy by nie ulo ko wa nie na -
szej uczel ni w świa do mo ści mia sta 
i re gio nu. Bez wspar cia spo łecz ne go 
ni gdzie nie do je dzie my.  Już na po -
cząt ku mo jej ka den cji uru cho mi li śmy 
Cen trum Ak tyw no ści Ar ty stycz nej. 
Chce my być rów nież opar ciem dla 
uczniów jed nej ze swa rzędz kich 

szkół, w któ rej pla nu je my otwo rzyć 
kla sę pod pa tro na tem UAP. To dzia -
ła nia wie lo to ro we, któ re ma ją speł nić 

PROF. DR HAB.  

WOJCIECH HORA
 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

NOWY
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OD HAMLETA DO REKTORA
atrem Stu dio i Te atrem Na ro do -
wym. W 1986 r. pierw szy raz za grał 
w Te atrze Stu dio w Ope rze za trzy 
gro sze Ber tol ta Brech ta w re ży se rii 
Je rze go Grze go rzew skie go. W tym 
sa mym ro ku wcie lił się w szek spi -
row skie go Ham le ta, w wie ku 23 lat 
zo stał naj młod szym Ham le tem w hi -
sto rii po wo jen ne go te atru pol skie go. 
Od 2009 do 2014 ro ku był dy rek to -
rem na czel nym, a do dziś po zo sta je 
dy rek to rem ar ty stycz nym Te atru Sy -
re na, w któ rym m.in. wy re ży se ro -
wał ostat nio spek takl Cza ro dziej ska 
gó ra. Wy stę po wał go ścin nie m.in. 
w Te atrze Sce na Pre zen ta cje w War -
sza wie. Jest lau re atem m.in. Na gro -
dy im. Schil le ra za wy bit ne osią gnię -
cia ak tor skie na sce nie dra ma tycz nej 
(1988 r.) i Brą zo we go Me da lu „Za -
słu żo ny Kul tu rze Glo ria Ar tis”. 

Prof. Woj ciech Ma laj kat (ur. 1963 
r.) jest ab sol wen tem Pań stwo wej 
Wyż szej Szko le Fil mo wej Te le wi zyj -
nej i Te atral nej w Ło dzi, któ rą ukoń -
czył 1986 ro ku. Z war szaw ską Aka -
de mią Te atral ną zwią za ny jest 
od wie lu lat, od 2010 r. po sia da ty tuł 
pro fe so ra sztu ki te atral nej. W 2016 
r. zo stał rek to rem Aka de mii Te atral -
nej im. Alek san dra Ze lwe ro wi cza 
w War sza wie w ka den cji 2016-
2020. 

Jesz cze ja ko stu dent de biu to wał 
w 1983 r. w Te atrze Ocho ty, póź niej 
przez wie le lat był zwią za ny z Te -

BIS PANI REKTOR

Prof. Do ro ta Seg da (ur. w 1966 
r.), ak tor ka te atral na, fil mo wa i te -
le wi zyj na, pro fe sor sztuk te atral -
nych, jest ab sol went ką Pań stwo -
wej Wyż szej Szko ły Te atral nej im. 
Lu dwi ka Sol skie go w Kra ko wie. 
Z uczel nią zwią za na od 1999 r. 
W paź dzier ni ku 2012 r. otrzy ma ła 
ty tuł pro fe so ra sztuk te atral nych. 
No mi na cję pro fe sor ską ode bra ła 
w stycz niu 2013 r. W la tach 2012-
2016 by ła pro rek to rem PWST, 
w 2016 ro ku zo sta ła rek to rem 
uczel ni. 

Jesz cze pod czas stu diów, 
od 1987 r., gra ła w Sta rym Te atrze 
w Kra ko wie, w la tach 1997-2000 
by ła też ak tor ką Te atru Na ro do -
we go w War sza wie. Po pu lar ność 
zdo by ła ro la mi fil mo wy mi i te le wi -
zyj ny mi, m.in. ty tu ło wą ro lą w fil -
mie Fau sty na oraz w fil mie Ta to 
i se ria lu Na do bre i na złe. Jest 
laureatką licz nych wy róż nień ak -
tor skich. 

PROF. DR HAB.  

DOROTA SEGDA
Akademia Sztuk Teatralnych  

im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

PROF. DR HAB.  

WOJCIECH MALAJKAT
Akademia Teatralna  

im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Kie dy kie ro wa na przez prof. Do -
ro tę Seg dę uczel nia zmie ni ła 
w 2017 ro ku na zwą z Pań stwo wej 
Wyż szej Szko ły Te atral nej na Aka -
de mię Sztuk Te atral nych wy ja śni ła, 
że chcia ło to zro bić wie lu po przed -
nich rek to rów, a ona sfi na li zo wa ła 
ten plan. – Na ma pie pol skich uczel -
ni sfor mu ło wa nie „pań stwo wa wyż sza 
szko ła za wo do wa” ko ja rzy się z uczel -
nią za wo do wą, czy li ta ką, w wy ni ku 
któ rej ab sol went otrzy mu je je dy nie li -
cen cjat. To bar dzo po ży tecz ne szko ły, 
zwłasz cza w mniej szych ośrod kach, 
ale my chce my pod kre ślić, że nie 
kształ ci my wy łącz nie ak to rów i re ży -
se rów, ale rów nież hu ma ni stów, ar ty -
stów i przy szłą pol ską in te li gen cję. 
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STYPENDIA POMOSTOWE  
na I rok studiów czekają  

na maturzystów

SKLEJANIE WIELOGŁOSU  
W JEDNO BRZMIENIE

FAMU w Pra dze. W 2005 r. uzy -
ska ła sto pień dok to ra sztu ki fil mo -
wej, w 2009 r. sto pień dok to ra ha -
bi li to wa ne go sztu ki fil mo wej.  
Ze szko łą fil mo wą jest zwią za -
na od po nad 20 lat. Wy kła da 
 w Ka te drze Mon ta żu na Wy dzia le 
Re ży se rii Fil mo wej i Te le wi zyj nej 
Szko ły Fil mo wej w Ło dzi. Od 2016 
r. peł ni funk cję kie row ni ka ka te dry. 
Na le ży do Pol skiej Aka de mii Fil -
mo wej i Eu ro pej skiej Aka de mii Fil -
mo wej. Współ au tor ka po nad 240 
fil mów fa bu lar nych i do ku men tal -
nych, se ria li i spek ta kli Te atru TV. 
By ła czte ro krot nie no mi no wa -
na do Pol skiej Na gro dy Fil mo wej 
za naj lep szy mon taż. Or ła otrzy -
ma ła za pra cę przy pro duk cji „We -
iser” w 2002 r. Rów nież za ten film 
otrzy ma ła na gro dę na Fe sti wa lu 
Pol skich Fil mów Fa bu lar nych 
(2001). W 1997 r. na gro dzo no ją 
za „Czas zdra dy”. Po nad to by ła 
lau re at ką Wo men’s In de pen dent 
Film Fe sti val w Los An ge les, za film 
„Um bra”, w 2016 r.  

Ru szy ła re kru ta cja do Pro gra mu Sty pen diów Po mo sto wych. 
Oko ło 600 sty pen diów na pierw szy rok stu diów cze ka na am bit -
nych i zdol nych ma tu rzy stów z ma łych miej sco wo ści i nie za moż -
nych ro dzin, któ rzy roz pocz ną w tym ro ku stu dia dzien ne. Sty -
pen dia po mo sto we w wy so ko ści 500 zł mie sięcz nie bę dą 
wy pła ca ne przez 10 mie się cy. Przy szli stu den ci mo gą skła dać 
wnio ski on li ne o sty pen dia do 14 wrze śnia. 

„Sty pen dia Po mo sto we” to ogól no pol ski, 
roz bu do wa ny pro gram sty pen dial ny dla 
stu den tów na pierw szy rok i dal sze la ta 
stu diów. O sty pen dia mo gą ubie gać się te -
go rocz ni ma tu rzy ści ze wsi i ma łych miej sco -
wo ści, osią ga ją cy do bre wy ni ki w na uce i po cho dzą cy z nie za moż nych 
ro dzin, któ rzy roz pocz ną stu dia dzien ne w aka de mic kich uczel niach pu -
blicz nych. Po za tym mło dzi lu dzie ubie ga ją cy się o sty pen dium po win ni 
speł niać je den z czte rech wa run ków: po cho dzić z ro dzi ny by łe go pra -
cow ni ka PGR, lub być fi na li sta mi olim piad przed mio to wych w szko le po -
nad gim na zjal nej, lub po cho dzić z ro dzi ny wie lo dziet nej al bo być wy cho -
wan ka mi ro dzi ny za stęp czej bądź pań stwo we go do mu dziec ka, lub 
po sia dać re ko men da cję lo kal nej or ga ni za cji po za rzą do wej. 

Sty pen dium po mo sto we na I rok stu diów wy no si 5000 zł i jest 
wy pła ca ne w 10 mie sięcz nych ra tach po 500 zł. Po pierw szym ro -
ku sty pen dy ści, któ rzy osią gną do bre wy ni ki w na uce, mo gą ko rzy stać 
ze sty pen diów na II, III i IV rok stu diów, sty pen diów ję zy ko wych, sty pen -
diów na wy jazd na za gra nicz ną uczel nię, sty pen diów dok to ranc kich. 
Uczest ni cy pro gra mu mo gą rów nież brać udział w warsz ta tach, szko le -
niach i kon fe ren cjach roz wi ja ją cych ich kom pe ten cje mięk kie i umie jęt -
no ści nie zbęd ne do roz wi ja nia póź niej szej ka rie ry za wo do wej. 

Re kru ta cja do pro gra mu prze bie ga on -li ne na www.sty pen dia -
-po mo sto we.pl. Apli ka cja do skła da nia wnio sków otwar ta bę dzie 
od 12 sierp nia do 14 wrze śnia 2020 r., do go dzi ny 16.00. 

Dzię ki pro gra mo wi i Part ne rom fi nan su ją cym sty pen dia w ro ku aka de -
mic kim 2020/21 po nad 1000 stu den tów otrzy ma sty pen dia oraz moż li -
wość udzia łu w warsz ta tach i sta żach, w tym oko ło 600 stu den tów otrzy -
ma sty pen dia na I rok stu diów.  

 
O pro gra mie 
„Sty pen dia Po mo sto we” są jed ną z naj więk szych po za rzą do wych ini -

cja tyw sty pen dial nych w Pol sce. Do tych czas, w ra mach pro gra mu, przy -
zna no bli sko 24 ty sią ce róż ne go ro dza ju sty pen diów, w tym pra wie 17 
ty się cy na pierw szy rok stu diów. Part ne ra mi Stra te gicz ny mi Pro gra mu 
są: Pol sko -Ame ry kań ska Fun da cja Wol no ści i Na ro do wy Bank Pol ski, 
Part ne rzy Głów ni: Fun da cja Wspo ma ga nia Wsi, Fun da cja BNP Pa ri bas, 
Part ne rzy: ko ali cja bli sko 90 lo kal nych or ga ni za cji po za rzą do wych. Na re -
ali za cję osiem na stu edy cji pro gra mu Part ne rzy prze zna czy li po nad 117 
mi lio nów zł. 

Pro gram re ali zo wa ny jest przy wspar ciu Kra jo we go Ośrod ka Wspar -
cia Rol nic twa, Cen trum im. Pro fe so ra Bro ni sła wa Ge rem ka oraz Pra cow -
ni Ba dań i In no wa cji Spo łecz nych „Stocz nia”. 

Pro gra mem za rzą dza Fun da cja Edu ka cyj na Przed się bior czo ści. 
Wię cej in for ma cji o pro gra mie oraz szcze gó ło we in for ma cje do ty czą -

ce apli ko wa nia, kry te riów i wy peł nia nia wnio sku, ob li cze nia do cho du, 
do łą cza nych do ku men tów moż na zna leźć na stro nie: www.sty pen dia -
-po mo sto we.pl 

– Przed sta wię się la ko nicz nie: mon -
tu ję. To de fi niu je nie tyl ko mój fil mo -
wy sta tus za wo do wy, ale rów nież 
umie jęt no ści wy kształ co ne po przez 
upra wia nie te go rze mio sła. Na le żą 
do nich: zdol ność słu cha nia, kre atyw -
ne go uczest nic twa w dys ku sji, sztu ka 
me dia cji mię dzy twór ca mi; skle ja nie 
wie lo gło su w jed no brzmie nie… Pra -
ca przy mon ta żu ukształ to wa ła mo je 
ro zu mie nie sztu ki ja ko dia lo gu opar -
te go na kry tycz nym my śle niu, wy mia -
nie zdań, współ pra cy i kre acji 
– przed sta wia ła się prof. Mi le na Fie -
dler w swo im pro gra mie wy bor -
czym, w któ rym wie lo wy dzia ło wą 
szko łę ar ty stycz ną po strze ga ja ko 
te ren wspar ty na nie za chwia nym fi -
la rze kie run ko we go na ucza nia w ra -
mach po szcze gól nych spe cjal no ści. 

Dr hab. Mi le nia Fie dler (ur. 
w 1966 r.) jest mon ta żyst ką. 
W 1989 r. ukoń czy ła Wy dział Fil -
mo wy i Te le wi zyj ny Aka de mii 
Sztuk Sce nicz nych FAMU w Pra -
dze. Jest rów nież ab sol went ką 
Wy dzia łu Mon ta żu Fil mo we go 

DR HAB.  

MILENIA FIEDLER 
Szkoła Filmowa w Łodzi 
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 In te re su ją nas stu den ci ob co kra jow cy i in ter na -
cjo na li za cja pro ce su dy dak tycz ne go, bo umię -
dzy na ro do wie nie na uki jest kwe stią od dziel ną.  

Za kła da my, że sy tu acja epi de micz na w Pol sce 
i na świe cie w naj bliż szych mie sią cach nie po pra -
wi się ra dy kal nie, ale też nie przy bie rze cha rak -
te ru ka ta stro ficz ne go. Czy li szkol nic two wyż sze 
bę dzie funk cjo no wać „hy bry do wo”, przy du żym 
udzia le edu ka cji zdal nej i utrzy my wa niu – przez 
trud ny obec nie do okre śle nia czas – wy mo gów 
ty pu „dy stan so wa nie spo łecz ne”.  

To wa rzy szyć te mu bę dą po głę bia ją ce się pro -
ble my fi nan so we, któ re wy mu szą w wie lu uczel -
niach bo le sny wy bór prio ry te tów i ko niecz ność 
kon cen tro wa nia się na dzia ła niach klu czo wych, 
po zwa la ją cych za cho wać zdol ność do funk cjo -
no wa nia w dłuż szym ho ry zon cie. 

 
Plan na je sień 2020  

Na le ży uznać, że naj pil niej sze, a jed no cze śnie 
re la tyw nie naj ła twiej sze do osią gnię cia jest utrzy -
ma nie w uczel niach do tych cza so wych stu -
den tów ob co kra jow ców – prze by wa ją cych 
na peł nych stu diach, koń czą cych się dy plo mem. 
Wpraw dzie po ło wa z nich opu ści ła cza so wo Pol -
skę, ale in we sty cja fi nan so wa, in te lek tu al na i spo -
łecz na, któ rej do ko na li przy jeż dża jąc do nas 

na stu dia, po sia da dla nich zbyt du żą war tość, aby 
ła two re zy gno wa li z pol skie go dy plo mu. Z od po -
wie dzi uzy ska nych pod czas ba da nia KRASP i Per -
spek tyw wy ni ka, że stu den ta mi ty mi za opie ko -

wa no się, choć w róż nym stop niu i przez róż ne 
ko mór ki uczel ni. Głów nie za ję li się ni mi pra cow -
ni cy dzia łów współ pra cy mię dzy na ro do wej, któ -
rym na le ży za to z ca łe go ser ca po dzię ko wać. 

Je śli cho dzi o no wych stu den tów ob co kra jow -
ców, tych któ rzy w paź dzier ni ku 2020 po win ni 
roz po cząć na ukę, to na le ży przy jąć, że na I ro ku 
mo że ich być na wet o 50 pro cent mniej niż 
w po przed nim rocz ni ku. Jest to pro gno za do syć 
bru tal na, ale… re al na. Za py taj my skąd przy ja dą 
lub pre cy zyj niej: skąd bę dą po cho dzić? 
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Naj ła twiej bę dzie po zy skać stu -
den tów z kra jów, któ re już są sil nie 
re pre zen to wa ne na uczel ni. Je śli 
wśród ob co kra jow ców do mi nu ją 
Bia ło ru si ni i Ukra iń cy, to by ło by na -
iw no ścią szu ka nie kan dy da tów 
na stu dia w Mek sy ku, Ko lum bii, czy 
w in nych rów nie eg zo tycz nych ko -
mu ni ka cyj nie kra jach. Dla te go ko -
niecz no ścią jest kon cen tro wa nie 
wy sił ków pro mo cyj no -re kru ta -
cyj nych wy łącz nie na tych kra jach, 
w któ rych uczel nie już po sia da ją 
do brze roz po zna ne przy czół ki.  

Oczy wi ście, obie po wyż sze gru -
py stu den tów mo gą sta nąć w pew -
nym mo men cie – na wet już je sie -
nią – przed nie moż no ścią przy jaz du 
do Pol ski, spo wo do wa ną sy tu acją 
epi de micz ną w kra jach ich prze by -
wa nia lub u nas.  

Od po wie dzią na ta ki pro blem jest 
za zwy czaj po wta rza nie jak man tra, 
że ist nie je prze cież zdal ne na ucza ni. 
Nie po dzie lam zro zu mia łych skąd -
inąd za pew nień, że pol skie uczel nie 
po zy tyw nie roz wią za ły pro blem 
przej ścia do na ucza nia on li ne. Na -
ucza nie zdal ne w ję zy ku an giel skim 
bu dzi wąt pli wo ści szcze gól ne… Ale 
przy go to wa nia do je sien ne go wa -
rian tu na ucza nia on li ne mu szą 
być oczy wi ście na uczel niach wy ko -
na ne, zwłasz cza w za kre sie do sko -
na le nia umie jęt no ści ka dry aka de -
mic kiej. 

 
Za le ce nia na 2021 

COVID-19 wniósł do teo rii in ter -
na cjo na li za cji istot ne uzu peł nie nie, 
po ka zał bo wiem, że nie jest moż li -
we praw dzi we umię dzy na ro do wie -
nie uczel ni bez uzu peł nie nia i obu -
do wa nia tra dy cyj nych za jęć w re alu, 
pro wa dzo ny mi rów no le gle peł no -
war to ścio wy mi za ję cia mi on li ne. 
Na stęp ny rok ka len da rzo wy roz -
strzy gnie, ile pol skich szkół wyż -
szych zdo ła przejść do gru py uczel -
ni świa to wych, co w tym kon tek ście 
ozna cza: do uczelni li czą cych się 
na ryn ku edu ka cji on li ne.  

Dla te go prze sta wie nie uczel ni 
na spraw ną pra cę w sys te mie 
zdal nym jest głów nym wy zwa -
niem na rok 2021, przy czym nie 
cho dzi tyl ko o wy kła dy i se mi na ria 
w Zoo mie czy Te am sach, ale o ca -
ły eko sys tem ad mi ni stra cyj no -ba -
daw czy uczel ni.  

ko nać do współ pra cy, wy pra co wu -
jąc wcze śniej prze ko nu ją ce ar gu -
men ty, dla cze go mie li by to ro bić. 
Za pew nić im trze ba kon kret ne bo -
nu sy (cza sa mi wy star czy umiesz cze -
nie zdję cia i syl wet ki w Zło tej Księ -
dze Ab sol wen tów), a tak że dać 
upraw nie nia, na przy kład do uzna -
wa nia przez uczel nie re ko men da cji 
(i ulgo we go fee) dla okre ślo nej liczb 
kan dy da tów. Trze ba wy po sa żyć ich 
w wie dzę o uczel ni i jej spe cy fi ce re -
kru ta cyj nej oraz za pew nić dzia ła ją -
cy 24 go dzi ny na do bę help -desk.  

W ogó le pra ca z ab sol wen ta mi 
jest uciąż li wa i zaj mu ją ca spo ro 
cza su… Ma tyl ko jed ną za le tę 
– jest sku tecz na. Bo nie ma lep -
szych osób do opo wia da nia w in -
nych kra jach o na szej uczel ni. Ab -
sol wen ci za gra nicz ni to z punk tu 
wi dze nia pro ce su re kru ta cyj ne go 
kla sycz ny tzw. za sób tkwią cy 
w oto cze niu. Wy gra ten, kto le piej 
ten za sób wy ko rzy sta! 

 
2022 i da lej 

Dłu go fa lo wo, co w tym przy -
pad ku ozna cza rok 2022 i la ta na -
stęp ne, przy szłość in ter na cjo na li -
za cji w Pol sce za le ży od te go, czy 
uda nam się stwo rzyć pol skie na -
ro do we spe cjal no ści edu ka cyj -
ne mo gą ce być atrak cyj nym to wa -
rem eks por to wym. Sto ją za tym 
prze ko nu ją ce ra cje.  

Pod czas kon fe ren cji „Stu den ci za -
gra nicz ni w Pol sce 2020”, któ ra zdą -
ży ła się jesz cze od być w for mie tra -
dy cyj nej, dys ku to wa na by ła 
po trze ba wy kre owa nia w Pol sce 
no wych (po za me dy cy ną) ta kich 
wła śnie „eks por to wych” kie run ków 
stu diów. W szcze gól no ści wska za no 
na in for ma ty kę, w któ rej pol scy 
ucze ni i stu den ci ma ją mię dzy na ro -
do we osią gnię cia, bę dą ce so lid ną 
ba zą do bu do wy mię dzy na ro do we -
go bran du stu diów w za kre sie IT 
i Com pu ter Scien ce oraz przy cią -
gnię cia na nie du żych grup uta len to -
wa nych stu den tów z za gra ni cy.  

Uru cho mio no już, w ra mach 
pro gra mu DIALOG, skrom ny fi -
nan so wo pro jekt „Po land – IT Hub 
for You” ukie run ko wa ny na pro -
mo cję pol skiej in for ma ty ki w kra -

jach Part ner stwa Wschod nie go 
i Azji Cen tral nej. Ale to do pie ro za -
czą tek dzia łań w tym kie run ku. 

Że by umię dzy na ro do wie nie 
mia ło dla Pol ski sens, mu si my się 
wy spe cja li zo wać i mieć w ofer cie 
pro duk ty wy so kiej ja ko ści, aby 
klient, czy li stu dent ob co kra jo wiec 
wie dział, dla cze go po wi nien stu -
dio wać wła śnie u nas i co za swo -
je pie nią dze otrzy ma. Pro mo wa -
nie wszyst kie go i wszę dzie nie ma 
sen su. Nie ma my zresz tą na ta ką 
roz rzut ność środ ków, stąd po -
trze ba kon cen tra cji.  

Nie ma w Pol sce dzi siaj po je -
dyn czych uczel ni, któ re by ta kie 
no we spe cjal no ści eks por to we 
mo gły szyb ko uru cho mić, w ję zy -
ku an giel skim oczy wi ście, a tak że 
od po wied nio je na świe cie wy -
pro mo wać. Dla te go po win ny po -
wstać kon sor cja, do któ rych każ -
da za in te re so wa na uczel nia mo że 
wrzu cić „na wej ściu” to, co ma 
naj lep sze go spo śród ofe ro wa -
nych przez sie bie wy kła dów i in -
nych za jęć. Po kry tycz nej oce nie 
te go wkła du wstęp ne go na le ża ło -
by przy stą pić do przy go to wa nia 
kon ku ren cyj ne go con ten tu edu -
ka cyj ne go na naj wyż szym po zio -
mie, co jest cza so chłon ne i kosz -
tow ne. Nie zbęd ne wspar cie 
fi nan so we mu si po cho dzić z bu -
dże tu pań stwa, ba zu ją ce go za -
pew ne na środ kach unij nych, bo 
in ne go źró dła nie wi dać. 

Na ja kie kie run ki i spe cjal no ści 
po sta wić? Do brą pod po wie dzią są 
tu prio ry te to we ob sza ry ba daw -
cze (POB-y), któ re zo sta ły uru -
cho mio ne w uczel niach star tu ją -
cych w kon kur sie IDUB. 
Osta tecz ny ze staw tych kie run -
ków i spe cjal no ści na eks port edu -
ka cyj ny po wi nien być re zul ta tem 
de ba ty śro do wi sko wej.  

War to się do te go wszyst kie go 
przy ło żyć. Bo pan de mia kie dyś 
mi nie, a uno wo cze śnio ne sys te my 
in for ma tycz ne uczel ni, roz bu do -
wa ne pro gra my zdal ne go na ucza -
nia, roz wi nię te kon tak ty z ab sol -
wen ta mi i pol skie „eks por to we” 
kie run ki stu diów -zo sta ną.  

WAL DE MAR SI WIŃ SKI

Miej my jed nak świa do mość te -
go, że na ucza nie zdal ne – po zor -
nie pro ste i uła twia ją ce uczel niom 
ob słu gę stu den tów ob co kra jow -
ców – jest za ra zem pu łap ką, dla 
nie któ rych bar dzo groź ną, a na -
wet za bój czą. Zmie nia się bo wiem 
ra dy kal nie gru pa ich kon ku ren -
tów. Sko ro dy plom moż na uzy -
skać sie dząc u sie bie w do mu, 
uisz cza jąc oczy wi ście usta lo ne fee, 
to rów nie do brze jak w Lu bli nie 
moż na stu dio wać w Ka li for ni, 
wów czas fee bę dzie wpraw dzie 
wyż sze, ale też in na bę dzie po zy -
cja ryn ko wa uzy ska ne go dy plo mu! 

Wia do mo, że edu ka cja on li ne jest 
kosz tow na i wy ma ga so lid nych in -
we sty cji, nie jest to też na pew no 
me to da na szu ka nie oszczęd no ści… 
Aby do star czyć po li ty kom ar gu -
men tów, Eu ro pe an Uni ver si ty As -
so cia tion prze pro wa dza wła śnie 
wiel kie ba da nia wśród uczel ni eu ro -
pej skich, do ty czą ce nie zbęd nej im 
po mo cy, mię dzy in ny mi na roz bu -
do wę in fra struk tu ry in for ma tycz nej 
i opro gra mo wa nia umoż li wia ją cych 
ca ło ścio we przej ście uczel ni 
do świa ta wir tu al ne go.  

Re asu mu jąc, je śli uczel nie nie 
przy go tu ją na rok 2021 stra te gicz -
nych „pla nów ewen tu al no ścio -
wych” w za kre sie trans for ma cji 
cy fro wej, to nie bę dą w sta nie 
sko rzy stać z ba zu ją cej na unij nych 
środ kach po mo cy w tym za kre sie. 
Nie bę dą to środ ki nie ogra ni czo -
ne, kon ku ren cja o nie bę dzie 
na se rio, a star czy tyl ko dla naj le -
piej przy go to wa nych!  

Ko lej ne wy zwa nie dla uczel ni 
w 2021 ro ku to prze pro sze nie 
się z ab sol wen ta mi za gra nicz -
ny mi. O ab sol wen tach ja ko za so -
bie mar ke tin go wo -wi ze run ko -
wym uczel ni mó wi my w Pol sce 
od daw na, ale przy kła dy traf nych 
dzia łań i re al nych osią gnięć w tym 
za kre sie moż na po li czyć na pal -
cach. Sto jąc jed nak w ob li czu bez -
pre ce den so wych wy zwań w za -
kre sie za gra nicz nej re kru ta cji 
on li ne, trze ba wresz cie z te go po -
ten cja łu sko rzy stać.  

Ła twe to nie bę dzie, bo trze ba 
tych ab sol wen tów zi den ty fi ko wać, 
do wie dzieć się co ro bią i spraw dzić, 
jak moż na się z ni mi re al nie kon tak -
to wać. Na stęp nie trze ba ich prze -
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Pra wie 10-krot ny wzrost licz by 
za gra nicz nych stu den tów od -
zwier cie dla ska lę wy sił ku pol skich 
uczel ni, ich part ne rów spo łecz -
nych oraz na szych służb dy plo ma -
tycz no -kon su lar nych w bu do wa -
niu bran du pol skie go szkol nic twa 
wyż sze go za gra ni cą. 

Pod su mo wu jąc 15 lat re ali za cji 
pro gra mu na le ży stwier dzić z sa -

stu dy in Po land in En glish Lan gu -
age”), a Per spek ty wy zor ga ni zo -
wa ły wcze śniej kil ka uda nych pre -
zen ta cji pol skich uczel ni za gra ni cą.  

Pierw szy rok pro wa dze nia pro -
gra mu (rok akad. 2005/06) wy ka -
zał, że wpraw dzie pro sta ko or dy -
na cja dzia łań sa ma w so bie da je 
efek ty, ale jednocześnie unie moż -
li wia pla no wa nie z nie zbęd nym 
kil ku let nim wy prze dze niem. Dla -
te go w czerw cu 2007 ro ku pod pi -
sa no Po ro zu mie nie o usta no wie nia 
part ner stwa stra te gicz ne go w za -
kre sie za gra nicz nej pro mo cji pol -
skich uczel ni. Po sta wio no wy raź -
ne ce le, usta lo no za sa dy 
fi nan so we (uczel nie ma ją peł ną au -
to no mię w przy stę po wa niu 
do pro gra mu), a nad zór nad re ali -
za cją pro gra mu po wie rzo no Ko -
mi sji ds. Współ pra cy Mię dzy na ro -
do wej KRASP.  

Dla pro gra mu „Stu dy in Po land” 
wy bra no spraw dzo ny w in nych kra -
jach mo del tzw. agen cy con sor tium, 
w któ rym uczel nie po wie rza ją pro -
wa dze nie czę ści swo ich dzia łań nie -
za leż nej or ga ni za cji po za rzą do wej, 
dzia ła ją cej na za sa dzie non -pro fit 
i cie szą cej się za ufa niem wszyst kich 
uczest ni ków. Z sa tys fak cją stwier -
dzam, że utrzy mu ją ca się przez te 
wszyst kie la ta licz ba uczest ni ków 
pro gra mu (50-60 uczel ni) po twier -
dza sens i ce lo wość pod ję tych dzia -
łań. Sta li śmy się swo istym ka ta li za -
to rem umię dzy na ro do wie nia 
w pol skim szkol nic twie wyż szym, 
ja ko że przy spie sza my pro ce sy pro -
wa dzo ne przez za in te re so wa ne 
wspól ny mi dzia ła nia mi polskie 
uczel nie. 

Pod su mo wu jąc efek ty pro gra mu 
KRASP i Per spek tyw na le ży zwró cić 
uwa gę na dwa ele men ty: 

tys fak cją, że je go ini cja to rzy traf -
nie od czy ta li wy zwa nia in ter na cjo -
na li za cji sto ją ce przed pol skim 
szkol nic twem wyż szym i da le ko -
wzrocz nie sfor mu ło wa li za ło że nia. 
A tak że wy ka za li się kon se kwen -
cją w je go re ali za cji.  

Ma riaż KRASP i Fun da cji Edu ka -
cyj nej „Per spek ty wy” był kon se -
kwen cją wej ścia Pol ski do Unii Eu -
ro pej skiej. Pil na sta ła się wów czas 

po trze ba sko or dy no wa -
nia dzia łań pol skich 

uczel ni za gra ni cą. 
A po nie waż nie uda ło 

się uzy skać w ów cze -
snym Mi ni ster stwie Edu -

ka cji Na ro do wej i Spor tu 
po par cia dla tej idei, po sta -

no wi li śmy dzia łać sa mi. 
Zwłasz cza, że KRASP miał już 

swo je do świad cze nia (wy da -
wał m. in. in for ma tor „How to 
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• Pro gram „Stu dy in Po land” to 
pierw szy w hi sto rii pol skie go 
szkol nic twa wyż sze go zor ga ni -
zo wa ny wy si łek ma ją cy na ce lu 
sko or dy no wa nie dzia łań uczel -
ni oraz pod mio tów pań stwo -
wych, sa mo rzą do wych i po za -
rzą do wych na rzecz sze ro kie go 
umię dzy na ro do wie nia stu diów 
w Pol sce i pro mo cji pol skich 
uczel ni za gra ni cą.  

• „Stu dy in Po land” to uzna -
na mar ka, zna na w Pol sce, ale 
za ra zem roz po zna wa lna 
na świe cie, m.in. po przez moc -
ną obec ność w In ter ne cie 
i wspól ne uczest nic two naj lep -
szych pol skich uczel ni i Fun da cji 
„Per spek ty wy” na klu czo wych 
mię dzy na ro do wych wy da rze -
niach edu ka cyj nych. 

Si łą pro gra mu jest je go in te gral -
ny zwią zek z KRASP i naj lep szy mi 
uczel nia mi aka de mic ki mi w Pol -
sce. Do suk ce su pro gra mu wiel ki 
wkład wnie śli ko lej ni prze wod ni -
czą cy kon fe ren cji, pro fe so ro wie: 
Fran ci szek Ziej ka, Ta de usz Lu -
ty, Ka ta rzy na Cha ła siń ska -Ma -
cu kow, Wie sław Ba nyś i Jan 
Szmidt oraz od po wia da ją cy 
w ko lej nych ka den cjach KRASP 
za spra wy mię dzy na ro do we pro -
fe so ro wie Ka rol Mu sioł, Wło dzi -
mierz Ny kiel i Ma rek Tu kien -
dorf, któ rzy dba li, aby kwe stie 
umię dzy na ro do wie nia by ły w cen -
trum dzia łań KRASP i wspie ra li 
„Stu dy in Po land”. 

Wspól nie też lob bo wa li śmy 
za po wo ła niem pań stwo wej in sty -
tu cji, któ ra osta tecz nie otrzy ma ła 
na zwę Na ro do wej Agen cji Wy -
mia ny Aka de mic kiej, bez któ rej 
środ ków nie by ło by moż li we sku -
tecz ne umię dzy na ro do wie nie pol -
skiej na uki, bo tak wi dzie li śmy za -
wsze głów ne za da nie NAWA.  

„Stu dy in Po land” po sia da sta łe 
miej sce na ma pie pol skie go szkol -
nic twa wyż sze go. Tyl ko w ostat -
niej ka den cji KRASP, czy li w la -
tach 2016-2020 zor ga ni zo wa li śmy 
po nad 90 wy da rzeń w kra ju 
i za gra ni cą, ma ją cych na ce lu mię -
dzy na ro do wą pro mo cję pol skie go 
szkol nic twa wyż sze go i za chę ca nie 
ob co kra jow ców do stu dio wa nia 
w Pol sce.   

Aby sku tecz nie wspie rać uczel nie 

Ma zu rek. Prze pro wa dzo no rów -
nież – pod pa tro na tem Prze wod ni -
czą ce go KRASP – fi na ły czte rech 
edy cji kon kur su INTERSTUDENT 
na naj lep sze go stu den ta za gra nicz -
ne go w Pol sce.  

Co rocz nie or ga ni zo wa li śmy na ra -
dy kon sul ta cyj ne uczel ni uczest ni czą -
cych w pro gra mie „SiP”, szko le nia 
ka dry pio nów mię dzy na ro do wych 
uczel ni w ra mach „Aka de mii In ter na -
cjo na li za cji”, wy da li śmy dwa to my 
z se rii „Czas in ter na cjo na li za cji” (w ję -
zy ku pol skim), a tak że czte ry ko lej -
ne edy cje wiel ko na kła do we go in for -
ma to ra o ofer cie uczel ni „Stu dy in 
Po land” (po an giel sku i po ro syj sku). 
Sta le roz wi ja się por tal in for ma cyj ny 
„stu dy in po land.pl” oraz pro fi le 
w me diach spo łecz no ścio wych. 
Mię dzy in ny mi dzię ki tym sko or dy -
no wa nym wy sił kom KRASP i „Per -
spek tyw” współ czyn nik umię dzy na -
ro do wie nia zwięk szył się w tym 
okre sie z 4 pro cent do po nad 6 pro -
cent (choć trze ba za uwa żyć, że 
sprzy jał te mu rów nież spa dek ogól -
nej licz by stu den tów). 

Pan de mia po sta wi ła przed na mi 
no we za da nia. Mó wiąc naj kró cej, 
prze szli śmy na dzia ła nia pro mo cyj ne 
on li ne po łą czo ne z wszech stron nym 
wspar ciem ana li tycz nym uczel ni 
w ob sza rze umię dzy na ro do wie nia, 
w szcze gól no ści w za kre sie utrzy -
ma nia i po zy ski wa nia stu den tów ob -
co kra jow ców. Ra port In ter na cjo na li -
za cja w cza sach pan de mii oraz 
we bi na ria nt. umię dzy na ro do wie nia 
i bu do wy mię dzy na ro do wej re pu ta -
cji uczel ni w tych trud nych cza sach 
to nie któ re przy kła dy ak tu al nych 
dzia łań. 

Co da lej? Z ana liz prze pro wa -
dzo nych trzy la ta te mu przez Fun -
da cję Edu ka cyj ną „Per spek ty wy” 
i au to ry zo wa nych przez wła dze 
MNiSW wy ni ka ło, że dla pra wi -
dło we go roz wo ju szkol nic twa 
wyż sze go po trzeb nych jest w Pol -
sce co naj mniej 100 tys. stu den -
tów ob co kra jow ców. Z po wo du 
pan de mii osią gnię cie te go ce lu nie -
co się wy dłu ży, ale nie stra cił on 
nic ze swo jej ak tu al no ści.  

Osią gnię cie suk ce su wy ma ga 
udzia łu i skon cen tro wa nego wy sił -
ku wszyst kich part ne rów umię -
dzy na ro do wie nia: za in te re so wa -
nych re sor tów (przede wszyst kim 
szkol nic twa wyż sze go, spraw za -
gra nicz nych, spraw we wnętrz -
nych i re sor tów go spo dar czych), 
uczel ni i kon fe ren cji rek to rów 
oraz or ga ni za cji po za rzą do wych 
wspie ra ją cych szkol nic two wyż -
sze. Pra cy ni ko mu nie za brak nie! 

w do cie ra niu do stu den tów ob co -
kra jow ców – wspól nie z Ko mi sją 
ds. Współ pra cy Mię dzy na ro do wej 
KRASP zi den ty fi ko wa li śmy 10 
kra jów po sia da ją cych dla nas 
klu czo we zna cze nie z re kru ta -
cyj ne go punk tu wi dze nia. Są to: 
Ukra ina, Bia ło ruś, In die, Tur cja, 
Ro sja, Ka zach stan, Azer bej -
dżan, Uz be ki stan, Gru zja i Ar -
me nia.  

Wła śnie do tych kra jów – i wy -
łącz nie do nich – w la tach 2016-
2020 zor ga ni zo wa nych zo sta ło po -
nad 50 wy jaz dów stu dyj nych 
i in for ma cyj no -re kru ta cyj nych w ra -
mach „Stu dy in Po land”. Ta skon -
cen tro wa na pro mo cja da ła efek ty: 
o ile w ro ku aka de mic kim 2015/16 
z kra jów tych po cho dzi ło 60 pro -
cent ogó łu ob co kra jow ców stu diu -
ją cych w pol skich uczel niach, to 
czte ry la ta póź niej od se tek ten 
wzrósł do po nad 70 pro cent! 

Zor ga ni zo wa ne zo sta ły czte ry 
do rocz ne kon fe ren cje „Stu den ci 
za gra nicz ni w Pol sce” – w Kra ko -
wie (wspól nie z UJ), Gli wi cach 
(PŚl.), War sza wie (SGGW) i Ło dzi 
(PŁ) – z udzia łem klu czo wych 
part ne rów umię dzy na ro do wie nia 
pol skie go szkol nic twa wyż sze go, 
po łą czo ne każ do ra zo wo z po sie -
dze niem Pre zy dium KRASP.  

Pod czas kon fe ren cji tych ho no ro -
wa no Na gro dą „Gwiaz dy Umię dzy -
na ro do wie nia – In ter na tio na li za tion 
Stars” oso by naj bar dziej za słu żo ne 
dla pro ce sów umię dzy na ro do wie -
nia; lau re ata mi by li m.in. pro fe so ro -
wie Jan Kry siń ski, An drzej Koź -
miń ski, Ma rek Tu kien dorf 
(po śmiert nie), Ma rek Kwiek, Do -
mi nik An to no wicz i Grze gorz 
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Mir cea Elia de. To na zwi sko jest pol -
skie mu czy tel ni ko wi do brze zna ne. 
Głów nie dzię ki pra com po świę co nym 
hi sto rii re li gii, ro li jo gi w roz po zna wa -
niu praw dzi wej na tu ry świa ta oraz 
kształ to wa niu po staw i za cho wań 
sprzy ja ją cych har mo nij ne mu roz wo jo -
wi dą żą cej ku wol no ści jed nost ki.  

Wy bór ese jów Elia de go pod na zwą 
Sa crum, mit, hi sto ria2, wy da ny zo stał 
w nie zwy kle waż nej dla kształ to wa nia 
na szej kul tu ry hu ma ni stycz nej ostat -
nie go ćwierć wie cza ubie głe go stu le cia, 
se rii Bi blio te ka My śli Współ cze snej Pań -
stwo we go In sty tu tu Wy daw ni cze go. 
W du żym stop niu wpły nął na kształt 
ów cze sne go ży cia in te lek tu al ne go 
i przy czy nił się do spo pu la ry zo wa nia 
an tro po lo gii kul tu ro wej (spo łecz nej)3. 
Isto tą je go my śli jest prze ko na nie, że 
czło wiek bu du je swo je ży cie i na da je 
mu sens, dzia ła jąc w wa run kach okre -
śla nych przez zro zu mia łą i po zna wal -
ną co dzien ność, nie za po mi na jąc jed -
nak o tym, co umy ka na szym zmy słom 
i cze go nie po tra fi my za mknąć w ka te -
go riach ro zu mu czy do świad cze nia. 
Mó wiąc ina czej: ży je my po mię dzy sa -
crum i pro fa num, mię dzy tym, co bo -
skie, a tym, co ludz kie… 

Ru muń skie go an tro po lo ga, fi lo zo fa 
re li gii, kul tu ro znaw cę zna ca ły świat. 
Uwa ża ny jest za jed ne go z kla sy ków 
my śli hu ma ni stycz nej. Nie wszy scy 
jed nak do ce nia ją je go do ro bek. Dla 
jed nych jest au to rem waż nym, dla in -
nych za le d wie śli zga ją cym się po po -
wierzch ni sta ro in dyj skiej, tak prze zeń 
uko cha nej kul tu ry, po to tyl ko, by wy -
ko rzy stać dwu dzie sto wiecz ną fa scy na -
cję Za cho du orien ta li zmem – z ca łym 
bo gac twem je go ży cia du cho we go. 
Za pew ne nie bez wpły wu na re cep cję 
twór czo ści ru muń skie go uczo ne go by -

ła też je go bio gra fia. Z jed nej stro ny 
za cie ka wie nie bu dzi ło po cho dze nie 
– oj czy zna Dra ku li4 i jej ma gicz ne dla 
Eu ro pej czy ków pra wo sław ne pod ło -
że, z dru giej zaś je go za in te re so wa nia 
fi lo zo fią Wscho du, w któ rej szu kał ko -
rze ni my śli ludz kiej.  

Nie bez wpły wu na re cep cję dzie ła 
Elia de go by ła też je go po li tycz na prze -
szłość na zna czo na ro man sem z ru -
muń skim fa szy zmem i to wa rzy szą cym 
mu na cjo na li zmem. Re żim na gro dził 
go za to so wi cie po sa dą w dy plo ma cji, 
naj pierw w Lon dy nie, po tem w Li zbo -
nie. Prze szłość ta za wa ży ła na ca łym 
póź niej szym ży ciu. Do po wo jen nej 
Ru mu nii wró cić nie chciał i nie mógł. 
Ska za ny na emi gra cję zna ko mi cie za -
do mo wił się naj pierw na za cho dzie 
Eu ro py, we Fran cji, po tem w Sta nach. 
Ra dy kal nie pra wi co wych, kon ser wa -
tyw nych po glą dów nie wy zbył się ni -
gdy. Przed II woj ną świa to wą cie szył 
się za słu żo ną sła wą obie cu ją ce go pi sa -
rza. Na emi gra cji spo strze ga ny był już 
przede wszyst kim ja ko ba dacz, cha ry -
zma tycz ny uczo ny, po szu ku ją cy praw -
dy na skrzy żo wa niu eg zo ty ki i ezo te -
ry ki… 

Przy go da z li te ra tu rą to wa rzy szy ła 
mu jed nak przez ca łe ży cie. Jej do brym 
po cząt kiem stał się w 1934 ro ku ogło -
szo ny w Ru mu nii kon kurs na naj lep szą 
po wieść. Wy da na rok wcze śniej Majt -
re ji5 Elia de go zo sta ła w nim na gro dzo -
na, co ugrun to wa ło je go sła wę ja ko pi -
sa rza. Sa ma zaś książ ka z upły wem lat 
nie tra ci ła na po pu lar no ści, sta no wiąc 
li te rac ki do wód gło szo nej prze zeń 
w póź niej szych la tach te zy, że dro ga 
do wspo mnia ne go wcze śniej, tak po -
żą da ne go ja ko cel wę drów ki sa crum, 
wie dzie przez pro fa num. I ta ką też 
dro gą po dą ża ją bo ha te ro wie tej po -

wie ści – ty tu ło wa Majt re ji, ślicz na Hin -
du ska z za cnej i do brze spo zy cjo no wa -
nej spo łecz nie ro dzi ny oraz jej przy by -
ły z Eu ro py amant o imie niu Al lan. On 
wła śnie re la cjo no wać bę dzie ko lej ne 
wy da rze nia. Spo strze ga je z wła snej 
per spek ty wy, ale ja ko kla sycz ny, 
wszech wie dzą cy, od au tor ski nar ra tor.  

Hi sto ria ich burz li we go ro man su jest 
jed no cze śnie opo wie ścią o szu ka niu 
ta kiej ścież ki przez ży cie, któ ra po pro -
wa dzi ku mi stycz ne mu speł nie niu:  
Wy da wa ło mi się […], że sły szę krzyk 
ben gal skich żu ra wi szy bu ją cych nad pod -
mo kły mi łą ka mi w po bli żu za to ki, pod -
czas gdy Majt re ji i ja, dwo je wę drow nych 
ko chan ków, prze kra cza my bra mę szczę -
ścia pro wa dzą cą w świat, w ja kąś le gen -
dar ną kra inę peł ną wę żów i tam -ta -
mów6. Czy do trą do tej le gen dar nej 
kra iny? Te go jesz cze nie wie my. Na ra -
zie po łą czy ich to, co na wskroś ludz -
kie. I nie cał kiem du cho we… 

Al lan pa mię ta to tak. Majt re ji od wie -
dza ła mnie każ de go po po łu dnia […] 
i w isto cie nie omal mi się od da wa ła 
w wiel kim fo te lu z trzci ny bam bu so wej. 
Mo je po ca łun ki ze śli zgi wa ły się co raz ni -
żej po jej cie le, wzdłuż szyi, po ra mio -
nach okry tych sza lem, aż do pier si.  
Kie dy je po raz pierw szy ują łem peł ną, 
roz pa lo ną dło nią, Majt re ji ca ła ze sztyw -
nia ła, jak po ra żo na lo do wa tym dresz -
czem. Ale po chwi li roz luź ni ła się i zsu -
nę ła sta nik, z mie sza ni ną stra chu 
i za chwy tu w oczach. […]. Ni gdy, 
na żad nej rzeź bie świa ta, nie wi dzia łem 
tak pięk nych pier si. Pło nę ły ma to wo bru -
nat ne w tym pierw szym ob na że niu, 
świa tło pod kre śla ło ich do sko na łe kształ -
ty ulot ny mi re flek sa mi.  

Jest coś me ta fi zycz ne go w tym opi -
sie. Wy glą da na to, że przed na szym 
bo ha te rem istot nie otwie ra się ja kaś 

bra ma, któ rą bar dzo chce prze kro -
czyć. Ma jed nak świa do mość, że dla 
dziew czy ny wy cho wa nej w hin du skiej 
tra dy cji zbli że nie z nim sta no wi nie la -
da pro blem. Po win ni śmy by li sta ro daw -
nym zwy cza jem po łą czyć się w łoż ni cy 
i na sze ze spo le nie po win no za kieł ko wać 
ży wym plo nem. W prze ciw nym ra zie mi -
łość usy cha, ra dość jest ja ło wa, unie sie -
nie wy stęp ne. Ma po czu cie, że to, co 
za po wia da ło się na zwy kłą mi łost kę, ja -
kich prze żył już kil ka, po trze bu je do -
peł nie nia, swo iste go uświę ce nia. I jest 
go tów, a przy naj mniej tak mu się wy -
da je, na ko lej ne kro ki. Za czy na kieł ko -
wać w nim myśl, że ją ko cha, że chciał -
by przy jem ność in tym ne go z nią 
ob co wa nia uczy nić sta łym ele men tem 
swo je go ży cia. Zda je so bie jed nak 
spra wę z te go, że mu siał by w nim spo -
ro zmie nić. Roz wa ża przej ście na hin -
du izm, co wy da je mu się nie zbęd nym 
wa run kiem ewen tu al ne go mał żeń stwa.  

Cie ka wa jest to wa rzy szą ca tym prze -
my śle niom re flek sja. Je śli to praw da, że 
wszyst kie re li gie są rów nie do bre, dla cze -
go nie miał bym przejść na re li gię Majt re -
ji? […] Cóż war ta jest mi łość, któ rej mo -
że sta nąć na dro dze mar twy do gmat? 
Czyż do szedł szy do prze ko na nia, że 
praw da jest wszę dzie, we wszyst kich wia -
rach, nie po wi nie nem wy cią gnąć prak -
tycz nych wnio sków z tej pew no ści? Nie 
wy star czy gło sić […], że wszyst kie re li -
gie są rów nie wznio słe. Sło wa to ma ło.  
Je śli istot nie wie rzę w je dy ne go Bo ga, po -
wi nie nem czy nem do wieść, że hin du izm 
jest rów nie do bry jak chry stia nizm. Gdy -
bym się przed tym cof nął, ozna cza ło by 
to, że obie te re li gie są nie wie le war te. 

Jak skoń czy się ta hi sto ria, zo ba czy -
my. Do dat ko wym smacz kiem jest to, 
że ży cie do pi sa ło do niej po pra wie 
pięć dzie się ciu la tach cał kiem no we za -

~pogaducha CZYTAŁCIUCHA

Miłość jest naszym rajem, miłość nieowocująca. Jesteśmy jak Tristan i Izolda, jak Dante i Beatrycze. 1
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dwóch męż czyzn oraz ko biet, któ re 
za go ści ły w ich ży ciu w spo sób unie -
moż li wia ją cy za po mnie nie. An drei Ma -
vro din jest ar ty stą, obie cu ją cym pi sa -
rzem; wy da je się, że po dob nie jak 
w Majt re ji, por te -pa ro le Elia de go. Z tej 
ra cji są dzi, że przy słu gu ją mu pew ne pra -
wa i swo bo dy ale rów nież bar dzo wie le 
obo wiąz ków w sto sun ku do sie bie sa me -
go, do sztu ki i wła sne go po wo ła nia8.  

Prze ko na ny jest rów nież, że u bo ku 
ko bie ty, któ ra zo sta nie je go żo ną, nie bę -
dzie miał pra wa two rzyć tak, jak wy ma -
ga te go czy sty akt two rze nia. Mó wiąc 
naj pro ściej, oba wia się, że ewen tu al ne 
mał żeń stwo z Ile aną (to imię uko cha -
nej) ne ga tyw nie wpły nie na je go oso -
bi sty roz wój, spo wo du je nie moc 
twór czą. A ona? Cóż, też chcia ła by się 
ja koś speł nić na mar gi ne sie mi ło snych 
unie sień. Ty coś ro bisz – szep nę ła Ile ana 
– ty two rzysz. A ja nie mam żad ne go da -
ru, je stem tyl ko zwy czaj ną ko bie tą. I za -
wsze bę dę ta ka, i nie za znam na wet ra -
do ści ma cie rzyń stwa… An drei co raz 
bar dziej utwier dza się w prze ko na niu, 
że w pew nym sen sie jest je go dzie łem. 
To ja od kry łem cie bie przed to bą sa mą, 
to ja po mo głem ci od kryć sie bie sa mą. 
Gdy byś mnie nie spo tka ła, ży ła byś w po -
sta ci lar wal nej, w prze cięt no ści. Każ da 
in na mi łość by ła by fia skiem. Ta kie go 
speł nie nia jak na sze nie mo gła byś do -
znać na tej zie mi… Wy da wa ło by się, 
że po ta kiej ty ra dzie nie po zo sta je Ile -
anie nic, tyl ko odejść. Jej ri po sta jest 
jed nak bły sko tli wie po ra ża ją ca: A czy ty 
[…] mógł byś z in ną ko bie tą do znać ta -
kie go speł nie nia jak na sze? Jak wi dać sy -
tu acja za pę tla się co raz bar dziej. Dro -
gi od wro tu nie wi dać. Po za jed ną. Jest 
nią książ ka, nad któ rą pra cu je. Mo że 
dzię ki niej od naj dą się jesz cze raz. 

Ha snas po wąt pie wa w moż li wość 
ta kie go roz wią za nia. Je go re cep ta 
na ży cie jest znacz nie prost sza. Naj lep -
sze, co mo żesz zro bić, to nie my śleć… 
[…] Żyć tak, jak ci pi sa ne, jak le ci, nie 
sta wia jąc so bie wiel kie go ce lu, nie cze -
ka jąc na po now ny cud. I ta kie ży cie by -
ło je go udzia łem. Le nę po znał, gdy był 
już czło wie kiem do świad czo nym (tak -
że epi zo dem wo jen nym), o ugrun to -

wa nej po zy cji spo łecz nej, je śli cho dzi 
o ko bie ty, a zwłasz cza o mi łość […] cy -
ni kiem. Po wierz chow ne ro man se mia -
ły prze lot ny cha rak ter, o ewen tu al nym 
mał żeń stwie nie my ślał. Młod sza 
od nie go Le na po dob nie. Mo że od kry -
ję w so bie ja kiś ta lent, po wo ła nie, mo że 
wy uczę się ja kie goś za wo du. Ha sna sa te 
pla ny nie co dzi wią. – Ale pa ni jest ko -
bie tą – pod kre śli łem – dla cze go chce pa -
ni ko niecz nie mieć ja kiś za wód? Wy star -
czy wyjść za mąż. – I mieć dzie ci 
– uzu peł ni ła z uśmie chem. – Przy zna ję, 
to tak że swo je go ro dza ju za wód. Ale są -
dzę, że nie mam do nie go po wo ła nia. 
Chcę być wol na.  

Po chwi li po sta wi jesz cze krop kę 
nad i, mó wiąc: – Woj na jest prze zna -
cze niem; dla męż czyzn przy naj mniej. 
Mał żeń stwo i resz ta… zwy cza jem.  
Ta roz mo wa jest sym bo licz nym po -
cząt kiem ich zbli że nia, ale też za po -
wie dzią nie chyb ne go koń ca. Le na wyj -
dzie za Ha sna sa. Pierw sze la ta ich 
związ ku bę dą pa smem cu dow nych 
unie sień, mi ło ści na mięt nej, go rą cej. 
Cze goś jed nak za cznie mu bra ko wać, 
ja kie goś do peł nie nia – po dob ne go 
do te go, ja kie go ocze ki wa li za pew ne 
bo ha te ro wie Majt re ji. 

Dla bo ha te rów We se la w nie bie waż -
na jest wol ność. Ty le, że każ dy spo -
strze ga ją ina czej i szu ka gdzie in dziej. 
Jej źró dłem mo że być pra ca, emo cje, 
ży cie ro dzin ne. Umy ka ich uwa dze 
fakt, że to, co sa mi są skłon ni uznać 
za war tość, dla in nych mo że ozna czać 
cier pie nie, ko niecz ność zro bie nia cze -
goś wbrew so bie, swo im ocze ki wa -
niom. Do ko nu jąc róż nych wy bo rów 
czy nią to z po bu dek czy sto ego istycz -
nych. Kie dy to so bie uświa da mia ją 
– je śli w ogó le – jest już czę sto za póź -
no, by na pra wić po peł nio ny błąd. Le -
na ma rzy o nie prze mi ja ją cej mi ło ści: 
po bra li śmy się, że by się ko chać…, po -
wia da. Nie chce, by tę mi łość co kol -
wiek za kłó ca ło. Ile ana pra gnie żyć 
z uko cha nym czło wie kiem, ale chcia -
ła by to ży cie usta bi li zo wać, wzbo ga cić 
wąt kiem ro dzin nym. Ha snas za pew ne 
z ra do ścią przy stał by na ta kie roz wią -
za nie – w prze ci wień stwie do Ma vro -

di na, któ re go wy bu ja łe ego nie do -
pusz cza na wet na chwi lę my śli, że mo -
że być na świe cie coś waż niej sze go 
i lep sze go od nie go sa me go, je go mi sji 
twór czej i je go mi ło ści.  

To dla te go wła śnie ca ła czwór ka 
spo ty ka się na kar tach jed nej po wie ści, 
ale w dwóch, wy raź nie od dzie lo nych 
od sie bie, rów no le głych od sło nach. 
A mo że jest też in ny po wód ta kiej wła -
śnie kom po zy cji, bo wiem uważ ny czy -
tel nik po wi nien za dać so bie py ta nie, 
czy aby na pew no ma my do czy nie nia 
z czwór ką bo ha te rów? A je śli jest ich 
tyl ko dwo je lub tro je, każ de kil ka na -
ście lat star sze i mą drzej sze do świad -
cze niem? Por tre ty ko biet zla ły by się 
wte dy w jed ną po stać, a i w przy pad -
ku męż czyzn nie by ło by to nie moż li -
we. Mo gli by śmy po wie dzieć, że ma my 
do czy nie nia z ko lej ny mi al ter ego za -
rów no bo ha te rów, jak i au to ra. Elia de 
wy znał zresz tą kie dyś, że wła ści wie 
ca łe ży cie pi sał jed ną książ kę, któ rej 
fik cyj ne po sta cie bo ry ka ją się z dy le -
ma ta mi nur tu ją cy mi je go sa me go.  
Po baw my się więc tro chę, po lek tu -
rze, cza sem – mo że doj dzie my 
do wnio sku, że praw dzi we we se la 
moż li we są nie tyl ko w nie bie. 

koń cze nie. W 1976 ro ku ode zwa ła się 
jej bo ha ter ka, Majt re ji De vi. Tym ra zem 
to ona wy da ła po wieść pt. Mir cea 
o tych sa mych wy da rze niach i lu dziach 
w nich uczest ni czą cych – ty le, że z zu -
peł nie in nej per spek ty wy. Majt re ji De vi 
zro bi ła do kład nie to, co Elia de. W swo -
jej książ ce ukry wa się pod imie niem 
Am ry ta, na to miast swo je go aman ta 
przed sta wia ja ko Ru mu na Mir ceę  
Euc li da. Plot ka o au to bio gra ficz nym 
pod ło żu pło mien ne go ro man su, pod -
trzy my wa na zresz tą przez Elia de go,  
le gła w gru zach – nie ro mans, a le d wie 
ro man sik. I do ni cze go szcze gól nie pło -
mien ne go po dob no nie do szło… 

 Majt re ji prze czy tać oczy wi ście war -
to, ale szcze gól nie po le cam in ną, 
znacz nie mo im zda niem cie kaw szą, 
po wieść te go sa me go au to ra. To We -
se le w nie bie7 wy da ne w Bu ka resz cie 
tuż przed wy bu chem II woj ny świa to -
wej (w 1938r.), a w Pol sce pra wie 
czter dzie ści lat póź niej. Na tę nie wiel -
ką ksią żecz kę skła da ją się dwie opo -
wie ści, któ re snu ją dwaj my śli wi 
w ocze ki wa niu na świt i po czą tek  
po lo wa nia. O czym roz ma wia ją? 
A o czym mo że ga dać ca łą noc dwóch 
fa ce tów? Oczy wi ście o ko bie tach. Ale, 
uwa ga, nie o licz nych zdo by czach, 
choć mo że ta ki wła śnie był pier wot ny 
za mysł. At mos fe ra miej sca – oświe tlo -
ne go pło my ka mi naf to wej lam py do -
mu w gó rach, na skra ju la su, sprzy ja ła 
kli ma tom bar dziej no stal gicz nym. By -
ło więc o ko bie tach, któ re na praw dę 
ko cha li… A przy oka zji o so bie w tych 
związ kach, o tym, co jest isto tą mi ło -
ści i o trud nych re la cjach mię dzy ty mi, 
któ rzy ko cha ją naj moc niej.  

O mi ło ści mó wi my czę sto, że 
uskrzy dla, ale i o tym, że by wa cię ża -
rem – nie kie dy nie do unie sie nia… Elia -
de pró bu je nam to uzmy sło wić, pod -
słu chu jąc w ro li nar ra to ra noc ną 
roz mo wę Ma vro di na i Ha sna sa. Nie 
ogra ni cza się do ro li świad ka. Od twa -
rza to, co mó wią, ale rów nież po zna je 
ich my śli, od ga du je, co kry je się mię dzy 
sło wa mi, wcho dzi nie ja ko w psy chi kę 
bo ha te rów. Fun da men tem tej re la cji 
jest sub tel na ana li za oso bo wo ści 
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SZTU KA  
WSPÓŁ CZE SNA 
To mo ja dzie dzi na i wiem, że 
sztu ka współ cze sna z tru dem 
prze bi ja się do świa do mo ści spo -
łecz nej, ja ko coś waż ne go, co 
mo że mieć wpływ na ja kość na -
sze go ży cia i oto cze nia. Mam 
jed nak na dzie ję, że zmia ny już 
za uwa żal ne, sta ną się trwa łe 
i bę dzie przy by wać no wych ga le -
rii i mu ze ów, w któ rych spę -
dzimy wię cej cza su. Cze kam 
na no we wy sta wy świa to we go 
for ma tu, jak np. Ma ri ny Abra -
mo vić, któ ra mia ła miej sce w to -
ruń skim CSW w ubie głym ro ku.  
 
TE ATR  
Te atr to miej sce, kie dy bę dąc 
z przy ja ciół mi w Gre cji sta wa li -
śmy na pro sce nium sta ro żyt ne -
go te atru w Epi dau ros, by szep -
tem spraw dzić aku sty kę te go 
ma gicz ne go miej sca – oka zy -
wa ło się, że od gło sy by ły sły -

KWE STIO NA RIUSZ MISTRZA

szal ne w od le głych, naj wyż -
szych miej scach. Te atr to miej -
sce, któ re ma swój dźwięk, do -
cho dzą cy ze sce ny, sprzę tów, 
pod ło gi czy głos i od dech ak to -
rów. To jest dla mnie isto ta te -
atru, któ ry za cho wał w so bie 
coś z ry tu ału sztu ki ro zu mia nej 
przez sta ro żyt nych Gre ków. 
Jed nak je go idea zo sta ła za mie -
nio na przez Rzym w miej sce, 
po zba wio ne sa crum sztu ki, 
cze go mo głem do świad czyć bę -
dąc w Sy ra ku zach na Sy cy lii.  
 
FILM  
Na prze mian An to nio ni, Al mo -
dó var, Po lań ski, For man, Ta ran -
ti no, bra cia Co en, Fel li ni, He -
rzog, Jar musch... 
 
KSIĄŻ KA  
Koń cząc opo wia da nia Ol gi To -
kar czyk “Gra na wie lu bę ben -
kach”, któ re po brzmie wa ją we 
mnie, jak od gło sy bęb nów zro -

Malarz, rysownik, pedagog, profesor Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku

Ile jestem  

Ci  

winien? 

Za życie  

przepełnione 

farbą  

w teorii mechanizmu 

artystycznego, 

stojąc niezmiennie 

na szlaku 

aktywnego stosunku 

dzieła 

do każdego krytyka. 

Nic? 

Wszystko?!

prof. Krzysztof Gliszczyński  
ASP w Gdańsku

bio nych ze skó ry owe go nie szczę -
śni ka, któ ry chciał być sły szal ny 
jesz cze po swo jej śmier ci – wie -
dzia łem, że cze ka ją na mnie 
dzien ni ki Sándo ra Mára ia, wę -
gier skie go pi sa rza z prze ło mu 
ubie głe go wie ku. Za chę ci łem się 
do nich po lek tu rze je go książ ki 
“Wy zna nia Pa try cju sza” – wni kli -
we stu dium ob ser wa to ra zmian 
upa da ją cej Eu ro py, już zu peł nie 
in nej i zna nej nam z do cie kli wych 
dzieł li te rac kich. War to wie dzieć 
co się sta ło. 
 
SE RIA LE  
Mo je do ko na nia w tej dzie dzi nie 
są ra czej nie wiel kie. Kie dy się 
czymś za chwy cę, tak za raz szyb -
ko od cza ro wu ję i do się ga mnie 
po czu cie stra co ne go cza su. Jed -
nak Dy na stia Tu do rów by ła pa sjo -
nu ją cą po dró żą w przeszłość, mi -
mo, że trwa ła pa rę se zo nów.  
 
TEATR W INTERNECIE 
Cza sa mi za glą dam, i na wet tam 
Umar ła kla sa Ta de usza Kan to ra 
po zo sta je ar cy dzie łem, któ re po -
ru sza i jest wspo mnie niem te go 
nie by wa łe go wy da rze nia pol skiej 
sztu ki.  
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PO CZĄ TEK GRUD NIA (8-9 GRUD NIA 2020) W TYM RO KU ZA PO WIA DA SIĘ GO RĄ CY. JUŻ PO RAZ 
TRZE CI, CHOĆ PO RAZ PIERW SZY ON LI NE, FUN DA CJA EDU KA CYJ NA „PER SPEK TY WY” OR GA -

NI ZU JE NAJ WIĘK SZĄ I NAJ WAŻ NIEJ SZĄ W EU RO PIE IM PRE ZĘ DLA KO BIET W TECH NO LO GIACH 
– „PER SPEK TY WY WO MEN IN TECH SUM MIT”. A PO NIE WAŻ WY DA RZE NIE TO STA NO WI PLAT -
FOR MĘ SPO TKAŃ, IN SPI RA CJI I WY MIA NY WIE DZY DLA UTA LEN TO WA NYCH KO BIET Z CA ŁE GO 

ŚWIA TA – IN ŻY NIE REK, BA DA CZEK, STU DEN TEK I PRO FE SO REK – OCZY WI STE JEST, ŻE JA KO 
PART NE RZY IM PRE ZY CO RO KU DO ŁĄ CZA JĄ DO NIEJ NAJ LEP SZE FIR MY TECH NO LO GICZ NE 

I POL SKIE UCZEL NIE TECH NICZ NE.

DWA DNI, KTÓRE 
WSTRZĄSNĄ ŚWIATEM TECH

– „Per spek ty wy Wo men in Tech 
Sum mit” to ta kie te cho we Da vos 
– tłu ma czy 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”. – Po -
mysł na to wy da rze nie po wstał z pa -
sji i jest efek tem dzia ła nia w dłu giej 
per spek ty wie. Na sza Fun da cja 
od po nad de ka dy wspie ra i in spi ru je 
ko bie ty w tech no lo giach, na uce i in -
no wa cji – wraz z de cy zją o stwo rze -
niu Sum mi tu zde cy do wa li śmy się na -
szym dzia ła niom nadać roz mach 
i cha rak ter mię dzy na ro do wy.  

Dr Si wiń ska wy mie nia ta kie ini cja -
ty wy, jak np. ak cja „Dziew czy ny 
na po li tech ni ki!”, któ ra wspar ta 
przez rek to rów pol skich uczel ni 
tech nicz nych na trwa łe wpi sa ła się 

już w ka len darz aka de mic ki tych 
szkół wyż szych i zmie ni ła ich rze -
czy wi stość. M. in. dzię ki niej udział 
ko biet wśród stu den tek kie run ków 
tech nicz nych wzrósł w ostat niej de -
ka dzie o 10%. In ny przy kład to pro -
gram dla naj zdol niej szych stu den tek 
in for ma ty ki, „IT for SHE”, na gro -
dzo ny przez Ko mi sję Eu ro pej ską 
– Eu ro pe an Di gi tal Skills Award 
– za naj lep sze dzia ła nie na rzecz ko -
biet w tech no lo giach w UE.  

 
Glo bal na ener gia od 3 lat  
ku mu lu je się w War sza wie 

W ubie głym ro ku dr An na Bu -
dza now ska, pod se kre tarz sta nu 
w MNiSW, tak opi sy wa ła „Per -
spek ty wy Wo men in Tech Sum -

mit” w cza sie ce re mo nii otwar cia: 
– Ta im pre za jest jed ną z naj waż -
niej szych w Pol sce, po nie waż pro mu -
je war to ści, któ re przy czy nia ją się 
do bu do wa nia lep sze go świa ta – to 
to le ran cja, sza cu nek i róż no rod ność.  

Dzię ki Sum mi to wi War sza wa jest 
już dziś ko ja rzo na ja ko miej sce spo -
tka nia naj więk szych ko bie cych ta -
len tów IT i Tech z re gio nu Eu ro py 
Wschod niej i Azji Cen tral nej. Nic 
dziw ne go, że otwie ra jąc go, Ra fał 
Trza skow ski, pre zy dent War sza -
wy, mó wił: – Naj bar dziej zdu mie wa -
ją cą rze czą, ja ka mnie tu ude rzy ła, 
jest ener gia, któ ra od was pro mie niu -
je. Ta ener gia to zna ko mi ta obiet ni ca 
lep szej przy szło ści, z lep szym wy ko rzy -
sta niem no wych tech no lo gii.  

Z ko lei Ja dwi ga Emi le wicz, 
obec na wi ce pre mier i mi ni ster 
roz wo ju, w cza sie uro czy sto ści 
otwar cia Summitu w 2019 r. 
zwra ca ła szczegółową uwa gę 
na sta ty sty ki: ko bie ty w Pol sce są 
le piej wy kształ co ne niż męż czyź -
ni (58% osób z wyż szym wy -
kształ ce niem to ko bie ty), a fir my, 
któ re sta wia ją na róż no rod ność 
i wspie ra ją ko bie ty na sta no wi -
skach me ne dżer skich, no tu ją 
o 34% wyż szy wzrost z in we sty -
cji niż przed się bior stwa, któ re te -
go nie ro bią. – I my ślę, że te raz 
wła śnie jest czas, kie dy Po lki i Eu ro -
pej ki mo gą mieć swój waż ny wkład 
w funk cjo no wa nie świa ta – pod su -
mo wa ła mi ni ster Emi le wicz. 

womenintechsummit.pl





Idea ze bra nia w jed nym miej scu 
ko biet za in te re so wa nych ob sza -
rem STEM (ang. Scien ce, Tech no lo -
gy, En gi ne ering, Ma the ma tics) oka -
za ła się strza łem w dzie siąt kę. 
Dla te go na zwa „Per spek ty wy Wo -
men in Tech Sum mit” sta no wi dziś 
po wszech nie roz po zna wal ną mar -
kę w tech no lo gicz nym świe cie 
– jest to naj więk sza im pre -
za tech no lo gicz na w Pol sce 
oraz naj więk sze wy da rze nie 
dla ko biet w tech no lo giach 
w Eu ro pie. 

 
Po cząt ki by ły nie śmia łe 

Gdy by cof nąć się do eta pu kon -
cep cji, trze ba przy znać, że za ło że -
nia by ły skrom ne. Li czy li śmy, że 
pierw szy „Per spek ty wy Wo men in 
Tech Sum mit” przy cią gnie 
ok. 1000 uczest ni ków – co wy da -
wa ło się za mie rze niem am bit nym. 
Rze czy wi stość prze ro sła jed nak 
naj śmiel sze ocze ki wa nia (w 2018 
r. Sum mit zgro ma dził po nad 2500 
osób, a w 2019 r. był to już tłum… 
po nad 6000 lu dzi, w któ rym zna -
leź li się re pre zen tan ci 52 kra jów 
z ca łe go glo bu!). Na wła sne oczy 
zo ba czy li śmy, jak du ża by ła po -
trze ba stwo rze nia miej sca, gdzie 
mo gły by się spo tkać z jed nej stro -
ny naj wy bit niej sze pro fe sjo na list ki 
i na ukow czy nie ze świa ta tech no -
lo gii, a z dru giej – żąd ne wie dzy 

nym miej scu ogrom ne go know -
-how naj bar dziej in no wa cyj nych 
ośrod ków z ca łe go świa ta (mów -
ca mi na „Per spek ty wy Wo men in 
Tech Sum mit” są co ro ku sze fo we 
i sze fo wie naj bar dziej in no wa cyj -
nych na świe cie firm tech no lo gicz -
nych oraz ba dacz ki i ba da cze 
z najam bit niej szych ośrod ków na -
uko wych, m.in. z Uni wer sy te tu 
Stan for da, Uni wer sy te tu Ha rvar da 
czy Uni wer sy te tu Oks fordz kie go), 
a jed no cze śnie mło dych, peł nych 
aspi ra cji stu den tek i stu den tów 
– z Pol ski, Ukra iny, Bia ło ru si, Ro -
sji, Kau ka zu… – któ rzy wła śnie tu, 
na Sum mi cie, mo gą za cząć bu do -
wać swo je przy szłe ka rie ry.  

By le piej zro zu mieć roz mach 
wy da rze nia, wy star czy wy mie nić 
ta kie na zwi ska go ści ubie gło rocz -
ne go Sum mi tu, jak np. Geo r get -
te Mos ba cher, am ba sa dor USA 
w Pol sce; Jo se M. F. Mo ura, pre -
zy dent i dy rek tor za rzą dza ją cy 
IEEE, czy li naj więk szej in ży nier -

online
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Na zdjęciu od lewej: Wanda Buk, Ministerstwo 
Cyfryzacji; Georgette Mosbacher, Ambasador USA  
w Polsce, Mariya Gabriel, Komisarz UE ds. Innowacji, 
Badań, Edukacji i Młodzieży

i in spi ra cji dziew czy ny, przy szłe 
tech no lo gicz ne ta len ty, szu ka ją ce 
swych wzor ców oso bo wych.  

To tak że w ubie głym ro ku – wi -
dząc po ten cjał pol skich firm 
z bran ży IT, suk ce sy pol skich pro -
du cen tów gier kom pu te ro wych 
czy za ple cze w po sta ci bar dzo do -
brej edu ka cji wyż szej w dzie dzi nie 
IT oraz cen trów roz wo jo wych 
świa to wych gi gan tów high tech 
umiej sco wio nych w na szym kra ju 
– za czę li śmy pro mo wać Pol skę ja -
ko in for ma tycz ny hub dla dziew -
czyn z Eu ro py Wschod niej i Azji 
Cen tral nej. Ro bi my to w ra mach 
fi nan so wa ne go ze środ ków 
MNiSW pro jek tu Dia log: „Po land 
IT Hub for You”. 

O tym, jak tra fio ny był to po mysł, 
naj le piej świad czy fakt, że ha sło „Po -
land IT Hub” bły ska wicz nie pod -

chwy ci ły uczel nie kształ cą ce in for -
ma tycz ki w kra jach ta kich jak Ukra -
ina, Bia ło ruś, Uz be ki stan, Ka zach -
stan, Ta dży ki stan, Bia ło ruś, Ar me nia, 
Gru zja i in. Wo bec ogrom ne go za in -
te re so wa nia wy da rze niem wśród 
stu den tek w nie któ rych z kra jów 
uczel nie two rzy ły li sty ran kin go we 
naj zdol niej szych dziew czyn, któ re 
mo gą przy je chać na „Per spek ty wy 
Wo men in Tech Sum mit” dzię ki 
gran tom MNiSW, Am ba sa dy USA, 
Ger man Mar shall Fund i Pol sko -
-Ame ry kań skiej Fun da cji Wol no ści. 

I wła śnie dzię ki ta kim po my słom 
Sum mit za czął być po strze ga ny nie 
tyl ko ja ko tram po li na po zwa la ją ca 
nadać wła ści wy kie ru nek i tem -
po ka rie rze za wo do wej, ale 
przede wszyst kim ja ko wy da rze -
nie, na któ rym od by wa się waż -
na roz mo wa o przy szło ści tech no -
lo gicz nej świa ta i ro li ja ką 
do ode gra nia w niej ma ją ko bie ty.  

 
Na Sum mi cie  
nie wy pa da się nie po ja wić!  

I gdy się do brze nad tym za sta -
no wić, nic w tym za ska ku ją ce go. 
Od po cząt ku bo wiem ogrom ną 
war tość me ry to rycz ną wy da rze nia 
sta no wi ło zgro ma dze nie w jed -

Gość specjalny Summit 2020:  
Mariya Gabriel,  
Ko mi sarz UE ds. In no wa cji, Ba dań, 
Edu ka cji i Mło dzie ży
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skiej or ga ni za cji na świe cie; Sa bri -
na Gon za lez Pa ster ski, ge nial -
na fi zycz ka z Uni wer sy te tu Ha -
rvar da, ochrzczo na mia nem 
„No we go Ein ste ina”; Ve ena Lak -
kun di z 3M; Do mi ni ka Bet t -
man, pre ze ska Sie men sa; prof. 
Mar got Ger rit sen z Uni wer sy te -
tu Stan for da czy Si ri Chi la zi 
z John F. Ken ne dy Scho ol of Go -
vern ment w Ha rvar dzie.  

Dla te go wła śnie łow cy ta len tów, 
po szu ki wa cze in spi ra cji, oso by ro -
zu mie ją ce, że dziś tyl ko współ -
dzia ła nie osa dzo ne w róż no rod -
nym pod wzglę dem płci, kul tur 
i po glą dów śro do wi sku mo że po -
pchnąć bry łę świa ta ku lep szej 
przy szło ści – wszy scy oni trak tu ją 
Sum mit ja ko obo wiąz ko wy punkt 
w swo im rocz nym gra fi ku. 

Wie dzą bo wiem, że dwa sum mi -
to we dni wy star czą, by wstrzą -
snąć tech no lo gicz nym świa tem 
i po pchnąć go jesz cze da lej 
w przód. 

 
Jak to się ro bi w 2020? 

„Per spek ty wy Wo men in Tech 
Sum mit” przez for mu łę de bat, 
warsz ta tów, wy stą pień zna ko mi -
tych key no te spe ake rów, se sji 
men to rin go wych i do radz twa ka -
rie ro we go stwa rza oka zję do wza -
jem ne go in spi ro wa nia się, wy mia -
ny my śli, do świad czeń i wie dzy, 
a wresz cie na wią zy wa nia kon tak -
tów i two rze nia sie ci współ pra cy. 
Tej for mu ły trzy ma my się co ro ku. 

A jed nak te go rocz ne wy da rze -
nie, or ga ni zo wa ne 8-9 grud nia, 
bę dzie wy jąt ko we, bo 

<
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DWA DNI, KTÓRE 
WSTRZĄSNĄ ŚWIATEM TECH

i rok 2020 nie mie ści się w utar -
tym i spraw dzo nym przez nas 
wzor cu. Pan de micz ny czas po dyk -
to wał or ga ni za to rom ko niecz ność 
przy ję cia no wej for mu ły Sum mi tu 
– za pra sza my za tem do glo -

Stypendystki ze wschodu podczas  
Perspektywy Women in Tech Summit 2019  
w Warszawie

+1000 UTALENTOWANYCH  

STUDENTEK ZE WSCHODU

bal nej i hy bry do wej od sło ny „Per -
spek ty wy Wo men in Tech Sum -
mit”! 

Co to kon kret nie ozna cza? Otóż 
wy da rze nie re ali zo wa ne bę dzie 
w in no wa cyj ny spo sób: on li ne 
z za an ga żo wa niem trzech stref 
cza so wych – od San Fran ci sco 
do New Del hi – ze „sta cją do ku -
ją cą” (fi zycz ne miej sce spo tkań 
i trans mi sji) w tra dy cyj nym miej -
scu Sum mi tu, czy li w War sza wie. 
Dzię ki for mu le on li ne spo dzie -
wa my się 10 000 uczest ni ków 
– ta ką pu blicz ność ma my na -
dzie ję zgro ma dzić nie tyl ko 
dzię ki bo ga te mu pro gra mo wi 
me ry to rycz ne mu (w tym ro ku 
świa tła ju pi te rów skie ru je my 
na ob szar 5G – m.in. wo kół te -
go wła śnie te ma tu pla nu je my 
zbu do wać na szą li stę TOP-
20 5G Wo men in Po land), 
ale tak że dzię ki za pro sze niu 
zna ko mi tych go ści.  

Kon fe ren cję otwo rzy Ma riya 
Ga briel, cha ry zma tycz na Ko -
mi sarz UE ds. In no wa cji, Ba -
dań, Edu ka cji i Mło dzie ży, 
któ ra od lat wal czy o obec -
ność i wi docz ność ko biet 
w ob sza rze IT. Wśród za po -
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10.000
kobiet z Tech&IT

Uczestniczki Summitu mogły 
własnoręcznie zaprogramować 
historyczny egzemplarz 
maszyny szyfrującej Enigma. 

key no te mów ców z naj więk szych 
firm tech no lo gicz nych i najam bit -
niej szych ośrod ków ba daw czych, 
se sji men to rin go wych, do radz twa 
ka rie ro we go oraz wy da rzeń to -
wa rzy szą cych nie mo że za brak nąć 
uczel ni tech nicz nych z Pol ski oraz 
naj lep szych wy dzia łów ści słych 
uni wer sy te tów. Wie rzy my, że jak 

wie dzia nych na zwisk znaj dzie się 
in na wy jąt ko wa ko bie ta – prof. 
Jen ni fer Wi dom, pierw sza ko bie ta 
wśród dzie ka nów Wy dzia łu In for -
ma ty ki Uni wer sy te tu Stan for da 
w USA. Jak co ro ku mo wę in spi -
ra cyj ną wy gło si Geo r get te Mos ba -
cher, am ba sa dor ka USA w Pol sce. 

W cza sie dwóch su per in ten syw -
nych dni warsz ta tów tech no lo -
gicz nych, tech tal ków, wy stą pień 

co ro ku tech no lo gicz na ma gia 
i roz mach wy da rze nia każ de mu 
z uczest ni ków przy nio są po tęż ną 
daw kę in spi ra cji i ener gii do dal -
sze go dzia ła nia. „Per spek ty wy 
Wo men in Tech Sum mit” bez 
prze sa dy na zwać moż na miej -
scem, gdzie two rzy się przy -
szłość. 

TRZEBA  
TAM BYĆ!
do zobaczena!

Oficjalne wręczenie tytułów  
Top20 Women in Cybersecurity










