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Wstęp

Szanowni	Państwo,	

ta	książka	mogłaby	zacząć	się,	jak	wiele	innych:	„Collegium	Da	Vinci, 
wcześniej	Wyższa	Szkoła	Nauk	Humanistycznych	i	Dziennikarstwa, 
powstała	w	roku	1996.	Jako	prężnie	rozwijająca	się	uczelnia…”	

Tym	razem	jednak	będzie	inaczej.	Kiedy	zastanawiałem	się	jak	naj-
lepiej	opowiedzieć	o	tym,	czym	jest	Collegium	Da	Vinci,	na	stole	było	
wiele	pomysłów,	a	zadanie	bardzo	trudne.	Dlaczego?	Po	wielu	latach	
zmian	przychodzi	taki	moment,	w	którym	naturalnie	czujesz	potrzebę	
zatrzymania	się	 i	sprawdzenia,	gdzie	 jesteś.	Czy	wszyscy	postrze-
gają	 to,	 co	 się	dzieje,	 podobnie?	A	nie	 ulega	wątpliwości,	 że	dużo	
się	działo.	Po	prostu	czuliśmy	potrzebę	podsumowania	wszystkich	
naszych	prac	i	wysiłków.	

Uczelnia	się	zmieniała…	Wiem,	wiem,	to	taki	sam	banał	jak	niedoszły	
wstęp,	ale	 tym	 razem	nie	chodziło	o	zmiany	organizacyjne	czy	 in-
frastrukturalne,	choć	te	też	się	działy.	Największe	zmiany	zachodziły	
w	LUDZIACH.	Znów	oczywiste?	Niekoniecznie.	Często	na	co	dzień	za-
pominamy,	że	organizacja,	w	której	pracujemy,	to	przede	wszystkim	 
ludzie.	I	nawet	najlepiej	zaplanowane	zmiany,	lub	te	wcale	nie	zapla-
nowane,	bez	udziału	ludzi	nie	mogą	się	odbyć.	Na	szczęście	od	ja- 
kiegoś	czasu	w	Collegium	Da	Vinci	wypracowaliśmy	tą	świadomość.	 



6

Wiemy,	że	klucz	do	zmian	leży	w	nas	samych.	I	niezależnie	od	tego,	 
ile	 tych	 zmian	 jeszcze	 na	 nas	 czeka,	 wiemy	 jedno:	 szacunek,	 
odpowiedzialność	i	zaufanie	to	wartości,	dzięki	którym	nauczyliśmy	
się	współpracy	i	wyzbyliśmy	się	obaw	przed	zmianami.	

Tak	narodził	 się	pomysł,	 aby	o	 tym,	 czym	 jest	Collegium	Da	Vinci,	 
opowiedzieć	historiami	ludzi	z	Collegium	Da	Vinci.	

Drodzy	Czytelnicy,

oddajemy	w	Wasze	 ręce	kawałek	siebie.	Nasze	opowieści	pokażą	 
Wam,	 kim	 dziś	 jesteśmy	 i	 jakie	 wspólnie	 tworzymy	 miejsce.	 
Nie	 zawsze	 było	 nam	 łatwo,	 ale	 nikt	 nie	 obiecywał,	 że	 będzie.	 
Kiedy	 sam	 czytałem	 zebrane	 tu	 opowieści,	 rodziła	 się	 we	 mnie	
duma	 i	 radość.	 Jestem	dumny	z	tego,	że	mogę	współpracować	z	tak	 
wspaniałymi	osobami.	Wszystkim,	którzy	odważyli	się	na	szczerość	
i	odkrycie	kawałka	siebie	w	opowieściach,	serdecznie	dziękuję.	

Nasz	 historia	 opowiedziana	 w	 tej	 książce	 udowadnia,	 że	 CDV	 
to	naprawdę	uczelnia	ludzi	ciekawych.	

Udanej	lektury!

dr	inż.	Krzysztof	Nowakowski
Rektor	Collegium	Da	Vinci

P.S.	 Nie	 byłoby	 tej	 książki,	 gdyby	 nie	 pomoc	 i	 zaangażowanie	 
Moniki	 Górskiej	 i	 jej	 Fabryki	 Opowieści.	 Dzięki	 profesjonalizmowi	 
i	 zaangażowaniu	 Moniki,	 gładko	 i	 sprawnie	 przeszliśmy	 przez	 
niełatwy	proces	uczenia	się,	jak	opowiadać	i	zaciekawiać.

Moniko,	bardzo	dziękujemy!	
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Adriana Szmuc

Jestem	magistrem	 ekonomii	 na	 UEP,	w	 Collegium	Da	 Vinci	 pełnię	 
funkcję	 dyrektora	 Centrum	 Organizacji	 Dydaktyki.	 Zawodowo	 
interesuję	się	zagadnieniami	psychologii	i	zarządzaniem	zespołem	–	 
bardzo	 lubię	 książki	 o	 tej	 tematyce.	 Skończyłam	 również	 studia	 
podyplomowe	 projektowanie	 usług.	 Prywatnie	 jestem	 mamą	 
dwóch	 córek,	 pasjonatką	 jazdy	 miejskiej	 na	 rowerze	 i	 spędzania	 
czasu	z	przyjaciółmi.

Charakteryzuje	 mnie	 ciekawość	 życia	 i	 aktywne	 spędzanie	 czasu	
wolnego.	 Jeżdżę	 na	 motocyklu,	 snowboardzie,	 uczę	 się	 surfować,	
uwielbiam	 podróżować.	 Bardzo	 interesują	 mnie	 też	 zagadnienia	 
związane	 ze	 zdrowym	 żywieniem	 i	 wpływem	 sposobu	 życia	 
na	nasze	zdrowie.

Dyrektor Centrum Organizacji Dydaktyki
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związanych	z	administracją	uczelni.	W	naszym	biurze	obsługi	poja-
wia	się	każdy	–	wykładowca,	kandydat,	student,	matki	studentów,	
ciotki,	dzieci,	zdarzają	się	też	psy.

Studenci	pytają	o	wszystko.

Od	nazwisk	wykładowców	zaczynając,	po	hasła	do	e-maili.	Pytają	 
o	plany	zajęć,	numery	sal,	gdzie	jest	szatnia,	gdzie	zrobić	badania,	 
jak	 zalogować	 się	 w	 systemie,	 co	 zrobić,	 bo	 zgubili	 legitymację,	 
jak	trafić	do	toalety.	

I	powiedzmy	sobie	szczerze...	Te	pytania,	 jakiś	czas	 temu,	nie	były	 
dla	 nas	 wygodne.	 Skąd	 mieliśmy	 wiedzieć,	 dlaczego	 w	 sali	 na	 
4	 piętrze	 nie	 działa	wentylacja?	 Skąd	 pomysł,	 że	 u	 nas	 są	 osoby,	
które	pomogą	znaleźć	miejsce	parkingowe?	Dlaczego	mamy	pytać	
wykładowcę,	czy	będzie	dzisiaj	na	uczelni?	

Byliśmy	 w	 centrum	 dowodzenia	 jako	 jednostka	 informacyjna	 –	 
bez	 odpowiedzi	 na	 większość	 zadawanych	 pytań.	 To	 był	 czas,	 
w	którym	nie	mieliśmy	kontaktu	z	częścią	dydaktyczną	na	Uczelni.	
Był	 taki	umowny	podział	–	„dydaktyka”	 i	 „administracja”.	My	robili-
śmy	swoje,	„oni”	swoje…	Nikt	nie	miał	pojęcia,	co	robi	„druga”	strona.	

Ile	razy	wykładowca	mówił	studentowi,	że	u	nas	dowie	się	wszyst-
kiego	w	jakiejś	sprawie,	a	my	nie	wiedzieliśmy,	o	co	w	ogóle	chodzi.	
Frustracja	rosła.	
–	Ale	tu	chaos	–	słyszeliśmy	narzekania.
Wykładowcy	narzekali	na	nasz	dział,	a	my	narzekaliśmy	na	wykła-
dowców.

I	 przyszła	 ta	 listopadowa	 sobota.	 50	 osób	 w	 kolejce.	 Większość	 
wkurzonych.	
–	 Gdzie	 mamy	 pisać	 zaliczenie?	 Bo	 w	 wyznaczonej	 sali	 nikogo	 
nie	ma!	
Wykładowca	 zmienił	 salę,	 ale	 na	 skutek	 splotu	 okoliczności	 infor-
macja	 do	 nikogo	 nie	 dotarła.	 Odpieraliśmy	 szturm	 pełnych	 złości	 
studentów.	Oberwaliśmy,	choć	nie	mieliśmy	wpływu	na	sytuację.

To	był	listopad.	Pochmurny,	deszczowy,	szary…	Na	dodatek	sobota.	
Kto	w	taki	dzień	wstaje	do	pracy?	

Ja	wstać	musiałam.	 Sobotni	 dyżur	 to	 jedno	 z	większych	wyzwań	
na	 uczelni.	 Dla	 studentów	 niestacjonarnych,	 którzy	 odwiedzają	 
Collegium	Da	Vinci	mniej	więcej	co	dwa	tygodnie,	to	często	jedyna	
okazja,	by	odwiedzić	dziekanat	i	dopytać	o	ważne	dla	nich	sprawy.	

Już	z	daleka	widzę…	czarno.	Kolejka	dłuższa	niż	po	lody	na	Kościelnej.	 
Czego	oni	znowu	chcą?	

Ale	od	początku…

To	był	trudny	moment.	Dla	przyszłości	uczelni	kluczowy.	Liczba	stu-
dentów	spadała.	Koszty	nie.	Było	duże	ryzyko,	że	nie	utrzymamy	się	
na	rynku.	Stworzenie	nowej,	silnej	uczelni,	wymagało	od	nas	całko-
witego	przewrotu	wewnątrz	organizacji.	

I	albo	weźmiemy	się	wszyscy	w	garść,	albo	skończymy	tę	przygodę.	
Ruszyliśmy.	 Tworzyliśmy	 nową	 strukturę	 administracyjną	 i	 nauko-
wą.	Usprawnialiśmy	procesy,	aby	praca	naszych	pracowników	była	 
wydajniejsza.	 Zmienialiśmy	 usługi	 dla	 studentów.	 Uczyliśmy	 się	
i	tworzyliśmy	nową	jakość.	Dla	wszystkich.

Ja,	wraz	z	moim	zespołem,	odpowiadamy	w	CDV	za	realizację	usług	

Naczynia połączone

Adriana	Szmuc
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Któregoś	dnia	w	dziekanacie	pojawiła	się	jedna	z	naszych	studentek,	 
Ola.	 Od	 razu	 wiedziałam,	 że	 coś	 się	 stało.	 Wystarczyło	 na	 nią	 
popatrzeć.
–	Muszę	zrezygnować	ze	studiów	–	powiedziała	cicho.
–	Jak	to?	–	zdziwiłam	się.	

To	 była	 bardzo	 dobra	 studentka.	 Wykładowcy	 nie	 mogli	 się	 jej	 
nachwalić.	 My	 też	 znałyśmy	 ją	 z	 jak	 najlepszej	 strony.	 Często	 do	
nas	przychodziła	 i	zawsze	pamiętała	o	wszystkich	terminach,	była	 
bardzo	obowiązkowa.	
–	 Straciłam	 pracę.	 Nie	 mam	 pieniędzy	 na	 czesne	 –	 usłyszałam	
po	chwili	milczenia.
Widziałam,	że	jest	bardzo	zmartwiona.	Okazało	się,	że	Ola	jest	zda-
na	tylko	na	siebie.	Nie	miał	jej	kto	pomóc.	Praca	dawała	jej	niezależ-
ność	i	możliwość	nauki.	Było	mi	jej	bardzo	żal.	

Powiedziałam	 Oli,	 żeby	 się	 nie	 martwiła.	 Poszukamy	 jakiegoś	 
dobrego	dla	niej	rozwiązania.	

Po	 pierwsze	 –	 mogła	 wstrzymać	 studia	 i	 wrócić,	 jak	 sytuacja	 się 
unormuje.	Ola	jednak	nie	chciała	robić	przerwy.	Bardzo	jej	zależało	 
na	 kontynuacji	 nauki.	 Zaproponowałyśmy	 więc,	 aby	 złożyła	 
dokumenty	 i	 postarała	 się	 o	 stypendium,	 bo	 nasze	 miesięczne	 
stypendium	pokrywa	zazwyczaj	ratę	czesnego.

Więcej niż wiedza...

Adriana	SzmucTo	był	bardzo	trudny	dzień.	

I	 bardzo	 potrzebny.	 Pozwolił	 mi	 zobaczyć,	 że	 nasza	 organizacja	 
to	 skomplikowany	 układ	 naczyń	 połączonych,	 gdzie	 mieszają	 się	
zadania	pracowników	różnych	działów	z	zadaniami	wykładowców,	
którzy	uczą	studentów,	i	z	tysiącami	studentów,	którzy	otrzymują	in-
formacje	z	różnych	źródeł.	I	jeśli	w	jednym	miejscu	naszej	organizacji	
coś	się	przestawia,	to	trzeba	przewidzieć	mnóstwo	mini	konsekwen-
cji	w	innych	miejscach	całego	układu.

Wtedy	 zrozumiałam,	 że	 najważniejsza,	 z	 perspektywy	 mojego	 
zespołu,	 który	 jest	 odpowiedzialny	 za	 komunikację	 ze	 studentem,	 
jest	komunikacja	z	każdym	możliwym	„naczyniem”	w	naszej	organi-
zacji.	Trzeba	się	było	tego	nauczyć.

Przeszliśmy	 przez	 mnóstwo	 nieporozumień,	 ciężkich	 konfrontacji,	
trudnych	rozmów.

Administracja	z	wykładowcami,	managerowie	z	managerami,	pra-
cownicy	z	pracownikami.	Powoli	przestawaliśmy	się	bawić	w	głuchy	
telefon.	Zrozumieliśmy,	że	musimy	sobie	szczerze	i	otwarcie	mówić	
o	tym,	co	nas	boli	i	co	możemy	zrobić	lepiej.	Bo	jak	nie	dasz	informa-
cji	 zwrotnej,	 to	 nic	 się	 nie	 zmieni.	 Spójny	 przepływ	 informacji	 daje	
poczucie	bezpieczeństwa,	że	ktoś	nad	tym	panuje,	że	wszystko	jest	
ustalone.	Bo	przecież	chcemy,	żeby	było	lepiej	nam	wszystkim.	

Już	 nie	 słyszymy	 od	 studentów,	 że	 mamy	 chaos.	 I	 w	 ogóle	 od	 
jakiegoś	 czasu	 mają	 mniej	 pytań.	 Nasze	 naczynia	 połączone	 
pracują	na	pełnych	obrotach.	Jak	jeden	organizm.
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Tak	 się	 też	 stało.	 Złożyła	 wniosek,	 a	 my	 zaczęłyśmy	 wyliczać,	 
o	jakich	kwotach	można	myśleć.	Cieszyło	nas,	że	tak	szybko	udało	
nam	się	znaleźć	rozwiązanie.

Jednak	sprawa	się	skomplikowała.	Ola	pochodziła	z	Ukrainy	i	w	jej	
przypadku	 o	 żadnym	 stypendium	 nie	 mogło	 być	 mowy.	 Przepisy	
były	jednoznaczne.

Nie	miałyśmy	 już	pomysłów,	 jak	 jej	 pomóc.	 I	wtedy	postanowiłam	
porozmawiać	z	dziekanem.

Dziekan	wysłuchał	mnie	uważnie.	Powiedział,	że	coś	mu	przychodzi	 
do	 głowy,	 ale	 da	 znać	 za	 jakiś	 czas.	 Minęło	 kilka	 dni.	 Straciłam	 
nadzieję,	że	coś	się	wydarzy.	Ola	będzie	musiała	przerwać	studia.	
Zrobiło	mi	się	jej	tak	bardzo	żal.	I	nagle	telefon	od	dziekana.	

Popytał,	czy	ktoś	nie	potrzebuje	pracownika	i...	Jest	szansa	na	pracę!	
Ola	musi	tylko	pójść	na	rozmowę	kwalifikacyjną	i...	dobrze	wypaść.	
Wysłaliśmy	naszą	studentkę	na	rozmowę	o	pracę	do	firmy,	która	jest	
z	nami	w	grupie	kapitałowej.

Do	Szkoły	Podstawowej	Da	Vinci.	Bingo!

Ola	 dostała	 pracę	 w	 sekretariacie.	 Mogła	 dalej	 studiować!	 
Już	 teraz	 wiemy,	 jakie	 to	 uczucie,	 kiedy	 kapitan	 ze	 swoją	 załogą	 
ratuje	na	morzu	rozbitka.

Ta	 historia	 wydarzyła	 się	 jakiś	 czas	 temu.	 Ola	 skończyła	 studia.	
Wiem,	że	przez	następny	rok	 jeszcze	tam	pracowała.	Uśmiech	nie	
schodził	jej	z	buzi.	Podczas	jednej	z	rozmów	powiedziała,	że	studia	
w	Collegium	Da	Vinci,	to	było	najlepsze	co	mogła	wybrać.	

I	że	dostała	tu	znacznie	więcej,	niż	tylko	wiedzę.	
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Anna Michniuk

Doktor	 nauk	 społecznych	 w	 zakresie	 pedagogiki.	 Nauczyciel,	 
wykładowca	 akademicki,	 dziennikarka	 i	 prezenterka	 radiowo- 
-telewizyjna.	 Interesuje	 się	 nowymi	 mediami,	 a	 szczególnie	 
możliwością	ich	zastosowania	w	edukacji.	Wolne	chwile	przeznacza	
na	aktywność	fizyczną:	taniec,	bieganie,	górskie	wędrówki...	

Jej	motto	życiowe	to:	vita sine litteris mors est.	

Adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów
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Problemem	 były	 także	 miejsca	 odbywania	 praktyk.	 Niektórzy	 
studenci	 chcieli	 realizować	 praktykę	 w	 jednoosobowych	 firmach	 
swoich	 rodziców.	 To	 oczywiście	 nie	 było	 zabronione,	 tylko…	 
pozbawione	 wartości	 merytorycznej.	 Jeśli	 rodzice	 zajmowali	 się	
stolarstwem,	 stomatologią	 czy	 sprzedażą	 bielizny,	 to	 potencjalny	
praktykant	 sam	 pozbawiał	 się	 możliwości	 zdobycia	 praktycznego	
doświadczenia	pod	okiem	zawodowych	marketingowców.

Ale	najtrudniejsze	było	dopiero	przede	mną.

Zbliżał	się	koniec	semestru.	 I	wtedy	się	zaczęło.	Ciągle	przychodził	
ktoś	z	pretensjami,	że	z	powodów	formalnych	nie	otrzymał	zaliczenia.
–	Ale	dlaczego	robi	pani	z	tego	problem?	–	słyszałam.
–	 Do	 tej	 pory	 wszystko	 było	 dobrze,	 a	 pani	 teraz	 szuka	 dziury	 
w	całym!	Nie	było	to	przyjemne,	ale	przecież	nie	mogłam	przymykać	 
oczu	 na	 to,	 co	 obowiązywało	 studenta.	 Zresztą,	 te	 wymagania	 
i	procedury	ustalono	w	ich	interesie.	Żeby	potem	było	im	łatwiej.

Najbardziej	 zapamiętałam	 Weronikę.	 Swoją	 praktykę	 odbywała	 
u	 taty	 w	 sklepie.	 Zajmowała	 się	 prowadzeniem	 profilu	 sklepu	 
na	jednym	z	portali	społecznościowych,	tak	przynajmniej	twierdziła.	
Jako	portfolio	przedstawiła	mi	dwie	strony	A4	z…	dwoma	ilustracjami.	 
Na	pierwszy	rzut	oka	słabo	to	wyglądało.
–	Wszystkiego	się	nauczyłam,	mam	program	praktyk	zrealizowany	
w	100	procentach	–	zadeklarowała	pewnym	głosem.
Poprosiłam	więc	 o	 podanie	 adresu	 strony,	 pod	 którym	mogłabym	 
zobaczyć	efekty	jej	pracy.
–	Jaką	miałaś	strategię	promocji?	–	dopytałam.
I	tu	katastrofa.	Oczy	Weroniki	wypełniły	się	łzami.	Zapadła	niezręcz-
na	cisza.	Po	chwili,	gdy	opanowała	łzy,	ze	złością	zapytała:	
–	O	co	pani	 chodzi?	Przecież	mam	portfolio!	Czułam,	że	po	prostu	
tego	nie	zrobiła.	Spokojnie	wytłumaczyłam	jej,	że	praktyki	są	po	to,	
by	się	czegoś	nauczyć,	a	portfolio	przedstawia	rozwój	kompetencji. 
–	Teraz	może	 tego	nie	 czujesz,	 dodałam,	ale	portfolio	może	być	 
kluczowe	przy	szukaniu	pracy,	 i	 to	w	tak	twórczej	branży,	 jaką	jest	
marketing	internetowy.

Zostałam	 rzucona	 na	 głęboką	 wodę.	 W	 pierwszym	 roku	 pracy	 
w	Katedrze	Edukacji	i	Nowych	Mediów	w	Collegium	Da	Vinci	zosta-
łam	koordynatorem	praktyk.	Osoba,	 która	miała	mnie	wprowadzić	
w	procedury,	nie	bardzo	miała	czas,	by	mi	pomóc,	a	termin	spotkania	
ze	studentami,	na	którym	miałam	przekazać	w	 jaki	 sposób	należy	
organizować	i	rozliczać	praktyki,	zbliżał	się	nieubłaganie.

Dokładnie	 więc	 przeczytałam	 regulamin	 uczelni	 oraz	 regulamin	
praktyk	 i	 wypisałam	 sobie	 wszystkie	 najważniejsze	 informacje.	
Chciałam	być	dobrze	przygotowana	–	tak,	by	studenci	nie	“zagięli”	
mnie	żadnym	pytaniem.

Po	czterech	spotkaniach	–	dwóch	na	studiach	stacjonarnych	i	dwóch	
na	studiach	niestacjonarnych	–	miałam	obraz	całości.	Ten	obraz	nosił	
tytuł:	„Procedury	sobie	a	życie	sobie”.	

Okazało	 się,	 że	 moi	 poprzednicy	 nie	 wymagali	 od	 studentów	 
niektórych	 dokumentów.	 Dość	 liberalnie	 podchodzili	 do	 portfolio,	 
dokumentującego	realizację	zadań	wpisanych	w	program	praktyk.	

Na	 spotkaniu	 ze	 studentami	 poprosiłam	o	wymagane	 dokumenty.	 
Podniósł	 się	 wielki	 krzyk.	 Studenci	 protestowali	 najpierw	 w	 sali,	
a	potem	na	korytarzach.	Usłyszałam,	że	niepotrzebnie	wprowadzam	
zmiany.	 Dobrze	 jest	 tak,	 jak	 jest.	 A	 ja	 nie	 wprowadzałam	 zmian.	 
Tak	wyglądały	obowiązujące	standardy.

Pani procedura

Anna	Michniuk
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Rozmowa	 zajęła	 nam	 około	 godziny.	 Było	 dużo	 nerwów,	 emocji,	
stresu...	Jednak	w	końcu	osiągnęłyśmy	porozumienie.

Nie	zaliczyłam	studentce	praktyk,	a	ona	obiecała,	że	poszuka	stażu	
w	profesjonalnej	agencji	marketingowej.	Cieszyło	mnie,	że	zrozumia-
ła,	iż	warto	się	rozwijać,	i	że	po	to	właśnie	są	praktyki.

Weronika	 przyszła	 do	 mnie	 ponownie	 przed	 końcem	 semestru	 
letniego.	Tym	razem	chciała	rozliczyć	praktyki	z	dwóch	semestrów.	
Była	bardzo	dobrze	przygotowana.	Portfolio	było	bogate,	wypełnione	 
zdjęciami	i	opisami	działań.	A	i	ona	była	jakby	bardziej	pewna	siebie.	
Najbardziej	ucieszyło	mnie	jednak	coś	innego	–	Weronika	przyznała	
się	do	błędu	popełnionego	w	poprzednim	semestrze.

–	 Miała	 pani	 rację.	 Bez	 odpowiedniej	 praktyki	 nie	 będę	 dobrym	 
marketingowcem.	 Teraz	 to	 widzę.	 –	 Dodała	 również,	 że	 wkrótce	 
poprowadzi	 w	mediach	 społecznościowych	 profile	 sklepu	 należą-
cego	 do	 jej	 ojca.	 Będzie	 to	 robiła	w	 chwilach	wolnych	 od...	 pracy	
w	agencji,	w	której	odbywała	staż.	Tak,	tak	–	dostała	tam	pracę!
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Anna Pawlak

Jestem	absolwentką	Uniwersytetu	im.	Adama	Mickiewicza,	kierunku	
zarządzanie	 i	marketing	na	Wydziale	Prawa.	Z	Uczelnią	związana	
jestem	od	13	lat,	wcześniej	przez	8	lat	z	Vox-em,	czyli	w	Grupie	HTG	
mam	„oczko”	:-)

Moją	 największą	 miłością	 jest	 13-letnia	 córka	 Natalia,	 a	 pasją	 
podróże	i	off-road’owa	jazda	po	górach	i	bezdrożach.

Ostatnio	 przeczytałam	 słowa	 Konfucjusza,	 że:	 „Człowiek	ma	 dwa	
życia.	 To	 drugie	 zaczyna	 się,	 gdy	 uświadomi	 sobie,	 że	ma	 jedno”.	 
Zgadzam	się	z	nim	bezapelacyjnie.

Dyrektor Biura Rektora i Administracji 
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Jak	to?	Ja	nie	wykonuję	pracy	należycie?	Ja?!	Każdemu	chcę	pomóc,	
zawsze	 uśmiechnięta,	 nigdy	 nie	 odmawiam.	 Ja	 leniwa?!	 Przecież	 
to	nie	o	mnie,	ja	taka	nie	jestem!	

I	 żeby	 udowodnić,	 że	 taka	 nie	 jestem,	 od	 rana	 do	 wieczora,	 
w	wolne	dni,	zamiast	spędzać	 je	z	córką,	pisałam	te	„pilne”	 rapor-
ty.	Mimo	zaangażowania,	moja	praca	została	oceniona	negatywnie.	 
Już	nie	wiedziałam,	co	myśleć.	Naprawdę	jestem	taka	beznadziejna?	
Nie	nadaję	się?	Tak	bardzo	się	starałam,	poświęcałam	swój	wolny	
czas,	najcenniejszy	czas,	bo	potrzebny	mojemu	dziecku,	i	co?

Wniosłyśmy	 zakupy	 do	 mieszkania.	 Natalka	 często	 mi	 pomagała	
wypakowywać	zakupy	z	siatek.	Tak	też	było	i	tym	razem.	Z	dziecięcą	
radością	i	uśmiechem,	wyciągnęła	z	siatki	ulubiony	sok	marchwiowy.	
Nagle	potknęła	się	 i	butelka	z	hukiem	uderzyła	o	podłogę.	Sok	był	
wszędzie,	w	całej	kuchni.

Wściekłam	 się.	 Zaczęłam	 krzyczeć.	 Nie	 pamiętam	 słów,	 ale	 pa-
miętam,	że	podniosłam	głos	na	moje	dziecko,	które	niechcący	zbiło	 
butelkę.	Wyrazu	twarzy	Natalki	nie	zapomnę	nigdy.	

Oprzytomniałam.	 Opanowałam	 się.	 Przeprosiłam	 córkę.	 Dziś	 ona	
tego	nie	pamięta,	ale	ja	wciąż	tak.	

To	wtedy	zamknęłam	się	w	łazience	i	popłakałam.	I	postanowiłam,	
że	 już	nigdy	nie	pozwolę	sobie	na	to,	by	emocje	z	pracy	przenosić	
do	domu.	Nie	dam	się	stłamsić.	Znam	siebie,	znam	swoją	wartość,	
wiem	jaka	jestem.	Jeśli	ktoś	nie	chce	tego	dostrzec,	to	nie	zasługuje	
na	moje	starania.

Powiedziałam:	DOŚĆ!

Poprosiłam	 Prezesa	 o	 spotkanie.	 Zdobyłam	 się	 na	 odwagę	 
i	powiedziałam	o	wszystkim.	O	przykrych	słowach,	ciągłych,	pilnych	
zleceniach	do	zrobienia	w	wolne	dni,	nieustannej	krytyce	i	groźbach	
zwolnienia.	I	że	odchodzę	z	uczelni.	

Byłam	załamana.	Zamknęłam	się	w	łazience,	usiadłam	na	podłodze	 
i...	 popłakałam	się.	Do	 twarzy	przyłożyłam	 ręcznik,	 by	Natalka	nie	
słyszała	 jak	 szlocham.	 Miała	 3	 latka.	 Nie	 zrozumiałaby,	 dlaczego	
mama	płacze,	a	ja	nie	chciałam,	by	zobaczyła	mnie	w	takim	stanie.

To	było	majowe,	ciepłe	popołudnie.	Odebrałam	Natalkę	z	przedszko-
la,	 zrobiłyśmy	 zakupy	 i	 przyjechałyśmy	 do	 domu.	 Byłam	 zmęczo-
na.	Powinnam	odpocząć	w	długi	weekend,	ale	ja	miałam	mnóstwo	 
pracy.	Natalkę	„sprzedałam”	babci	i	po	chwili	z	kuzynką,	równolatką,	
z	radością	roznosiły	babcine	mieszkanie.

Przez	 całe	 pięć	 dni,	 od	 rana	 do	 nocy,	 siedziałam	 nad	 zadaniem	 
zleconym	 mi	 przez	 moją	 kierowniczkę.	 Nie	 rozumiałam	 tego.	 
Naprawdę	to	było	takie	pilne?	Szczerze	mówiąc,	zdarzyło	się	to	nie	
pierwszy	raz.	Praca	do	domu.	Na	weekend.

Gdy	 próbowałam	 rozmawiać,	 pytać,	 czy	 rzeczywiście	 muszę	 
zabierać	 pracę	 do	 domu,	 byłam	 zbywana,	 zostawiana	 bez	 
odpowiedzi,	a	 czasami	obwiniana	 i	atakowana.	Wtedy	słyszałam,	
że	jestem	leniwa,	że	nie	wykonuję	mojej	pracy	starannie	i	że	jak	tak	
dalej	 będzie,	 to	 dostanę	 naganę	 z	wpisem	 do	 akt	 i	 dyscyplinarne	
zwolnienie	 z	 pracy.	 Interwencje	 u	 przełożonych	 też	 nie	 przyniosły	
rezultatów.	

Gdy	słyszałam	takie	słowa	od	szefowej,	było	mi	zwyczajnie	przykro.	

Być sobą

Anna	Pawlak
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Telefon	wydaje	charakterystyczny	dźwięk.

Z	 filiżanką	 świeżo	 zaparzonej	 kawy,	 której	 zapach	 błyskawicznie	
wypełnia	 całą	 kuchnię,	 idę	 do	 dużego	 pokoju	 mojego	 mieszkania	
na	 Ratajach.	 Podnoszę	 telefon,	 czytam	 sms	 i...	 z	 wrażenia	 mało	 
co	nie	rozlewam	kawy.	

Czuję,	 jak	 gorąca	 fala	 niepokoju	 rozlewa	 się	 po	 moim	 ciele. 
Wybiegam	na	balkon,	tam	mam	najlepszy	zasięg.	Dzwonię	do	Agaty.	 
–	No	hej,	co	tam?	–	słyszę	w	słuchawce.
–	Nie	uwierzysz	–	mówię.
–	Co	się	stało?	–	pyta	zaniepokojona,	wyczuwając	moje	zdenerwo-
wanie.
–	 Dostałam	 sms	 od	 prorektora.	 Napisał	 „dziękuję”	 i	 tylko	 to	 –	 
odpowiadam	pośpiesznie.
–	No	i?	–	pyta	Agata.	
–	 Co,	 no	 i?	 Coś	 zawaliłam!	 Coś	 jest	 nie	 tak!	 Skąd	 to	 „dziękuję”?	 –	 
wyrzucam	z	siebie	niepokój.	

Rozmowa	 niewiele	 mi	 rozjaśnia.	 Agata	 nie	 rozumie,	 co	 mnie	 
zdenerwowało.	 Kończę	 rozmowę	 i	 siadam	 na	 kanapie.	 Już	 na	 
spokojnie	myślę,	skąd	to	prorektorowe	„dziękuję”?	

Prorektor	poprosił	mnie	o	zakup	biletów	na	pociąg.	Nie	widzieliśmy	
się,	więc	wydruki	położyłam	na	jego	biurku.	

Dziękuję razy dwa

Anna	PawlakNie	mogę	przytoczyć	jego	słów.	Były	mocno	niecenzuralne.	Zareago-
wał	żywiołowo,	bo	znał	mnie	jeszcze	z	poprzedniej	pracy,	w	Vox-ie.	
Pracowałam	tam	osiem	lat,	przez	pięć	był	moim	bezpośrednim	prze-
łożonym.	To,	że	zostałam	w	Collegium	Da	Vinci,	to	jego	zasługa.	

Niektórzy	mówią,	że	przeszkody	to	schody.	Sami	wybieramy	dokąd	
nas	zaprowadzą.	W	górę,	czy	w	dół.	

Ja	wybrałam.

Zmiany	 kadrowe,	 które	 wkrótce	 nastąpiły,	 przyniosły	 mi	 nową	 
szefową.	Dzięki	niej	 zaczęłam	się	 rozwijać.	Wiem,	 że	nie	byłabym	 
tu,	 gdzie	 jestem,	 gdyby	 nie	 ona.	 Wiem,	 jakim	 szefem	 mogę	 być.	 
Dzięki	 wcześniejszym	 doświadczeniom	 wiem	 też,	 jakim	 nigdy	 
nie	będę.	Bo	zaufanie	do	drugiego	człowieka,	szacunek	i	wsparcie,	
to	podstawa.	
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Nie	słyszę	 już	dzieci	bawiących	się	w	ogrodzie,	nie	czuję	zapachu	 
grilla.	 Nieważne	 jest	 to,	 że	 dom	 pełen	 gości,	 nieważne,	 że	 to	 
niedziela.	Myślę	tylko,	że	zrobię	wszystko,	by	mu	pomóc…

To	 jest	najgorszy	 i	najtrudniejszy	 tydzień	w	mojej	pracy.	Powiada-
miam	kogo	 trzeba,	 przeorganizowuję	pracę	na	uczelni,	 rozdzielam	 
obowiązki.	 Tak,	 jak	 przewiduję,	 Paweł	 dzwoni	 i	 prosi	 o	 pomoc	 
w	 różnych	 sprawach,	m.in.	w	 urzędach.	Do	 tego	 trzeba	 skupienia	 
i	 cierpliwości.	 Ale	 nie	 ma	 rzeczy	 niemożliwych.	 No	 i	 nie	 jestem	
sama.	Są	ze	mną	inni	pracownicy,	i	co	ważne,	wszyscy	chcą	pomóc.	 
Robimy	wszystko,	 żeby	 uczelnia	 trzymała	 kurs	 i	 żeby	 nie	 kołysało	
za	mocno.
 
Gdy	po	tygodniu	Paweł	wraca	do	pracy,	słyszę	„dziękuję”.

To	 drugie	 „dziękuję”,	 jest	 dla	 mnie	 równie	 ważne,	 co	 pierwsze,	 
ale	jest	inne.	

Odpowiadam	 ze	 spokojem:	 to	 ja	 „dziękuję”,	 że	 mi	 zaufałeś	 w	 tak	
trudnym	dla	Ciebie	momencie,	i	że	mogłam	pomóc.

To	 słowo	 zmieniło	 w	 moim	 życiu	 bardzo	 dużo.	 Oprócz	 pracy,	 
codziennych	obowiązków,	jesteśmy	zwykłymi	ludźmi,	niepełniącymi	
żadnych	 funkcji,	bez	stanowisk,	po	prostu	 ludźmi.	Każdy	z	własną	
historią.	

Dlatego,	od	tamtej	pory,	gdy	mam	do	czynienia	z	ludźmi,	staram	się	
ich	nie	oceniać,	bo	nie	wiem,	jaką	ktoś	skrywa	historię,	co	go	w	życiu	
spotkało.	

Ale	 jeśli	 wokół	 mnie	 są	 ludzie,	 współpracownicy,	 którzy	 mają	 
do	siebie	zaufanie,	którzy	potrafią	się	szanować	 i	wspierać,	 to	 jest	
znacznie	łatwiej.	

Doświadczyłam	tego	i	wiem,	jaką	ma	moc.	

Gdy	 przyszedł	 po	 południu,	 zobaczył	 bilety	 i...	 najzwyczajniej	 
w	świecie	podziękował.	

Po	prostu.	

Pracowałam	 wtedy	 w	 Biurze	 Rektora	 Collegium	 Da	 Vinci	 jako	 
asystentka.	 To	 nie	 był	 najlepszy	 moment	 w	 mojej	 zawodowej	 
karierze.	 Myślałam	 o	 zmianie	 pracy.	 Chciałam	 robić	 to,	 co	 lubię,	 
czuć,	 że	 rozwijam	 skrzydła,	 a	 czułam	 się	 jakby	 ktoś	 wyrywał	 mi	 
pióra.	Jakbym	była	przezroczysta,	niewidoczna,	nieważna.	
 
Długo	 myślałam,	 dlaczego	 nie	 potrafię	 odczytać	 znaczenia	 słów	 
takimi,	jakie	są,	że	słowo	„dziękuję”	sprawia,	że	wpadam	w	panikę.

Dlaczego	tak	mnie	to	porusza?	

Rozmowa	 z	 samą	 sobą	 okazuje	 się	 ważna.	 Uświadamiam	 sobie,	
że	 w	 mojej	 pracy	 jest	 jednak	 ktoś,	 kto	 mnie	 dostrzega,	 szanuje.	 
Prorektorowi	chciało	się	wziąć	telefon	do	ręki,	wystukać	tych	osiem	
liter	i	wysłać	sms.	Przecież	nie	musiał	tego	robić…	

Było	 to	 takie	 prawdziwe	 „dziękuję”,	 otrzymane	 po	 południu,	 
z	prywatnego	telefonu.	Było	dla	mnie.	

Zdarzy	 się	 tak,	 że	 jeszcze	 drugi	 raz	 usłyszę	 od	 niego	 dziękuję.	 
Jednak	okoliczności	będą	zupełnie	inne.

Jest	 czerwcowa	 niedziela.	 Mieszkam	 wtedy	 za	 Poznaniem.	 
Dom	 pełen	 ludzi,	 rumiane	 mięso	 na	 grillu	 prawie	 gotowe,	 dzieci	 
biegają	 po	 trawie,	 głośno	 się	 śmiejąc.	 W	 beztroskę	 wbija	 się	 
dzwonek	 telefonu.	 Na	 wyświetlaczu	 widzę	 znany	 numer,	 dzwoni	
prorektor.	Odbieram,	mówiąc	radosnym	głosem:	cześć!
Siedzisz?	–	pada	z	drugiej	strony.	
Na	moje	lekko	zdziwione	„nie”,	słyszę	od	Pawła	–	to	usiądź,	proszę.
To,	co	mówi	za	chwilę,	zmienia	życie	wielu	osób.
Paweł	stracił	w	wypadku	samochodowym	dwie	bliskie	mu	osoby.
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Ewa Szulc

Absolwentka	 Uniwersytetu	 im.	 Adama	 Mickiewicza	 w	 Poznaniu,	
kierunku	filologia	rosyjsko-angielska	oraz	Uniwersytetu	Ekonomicz-
nego	w	Poznaniu	 –	 Studium	Biznesu	Międzynarodowego,	 akredy-
towany	 coach	 International	 Coach	 Federation	 na	 poziomie	 ACC.	
Zdobywała	doświadczenie	marketingowe	i	PR-owe	w	branży	FMCG	
oraz	 branży	 retail,	 w	 tym	 w	 e-commerce.	 Pasjami	 czyta	 książki,	 
ciągle	 uczy	 się	 czegoś	 nowego,	 uwielbia	 nieoczywiste	 podróże	 
i	spotkania	z	ciekawymi	ludźmi.	Niezmiennie	wierzy	naiwnie,	że	jeśli	
się	czegoś	bardzo	pragnie,	to	wszystko	jest	możliwe.

Dyrektor Działu Marketingu i Sprzedaży
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wałam	nowych	ludzi,	rozwijałam	się.	Z	czasem	jednak	firma	zaczęła	
się	 zmieniać.	Procesy	 stały	 się	 tak	 skomplikowane	 i	 pracochłonne,	
że	99%	wysiłku	wkładałam	w	walkę	z	rzucanymi	mi	pod	nogi	kło-
dami.	Siedziałam	po	godzinach,	żeby	zrobić	prezentacje	na	ASAP,	
które	powstawały	tylko	jako	„sztuka	dla	sztuki”,	bo	tak	naprawdę	ni-
kogo	nie	interesowały.	Czułam,	że	się	duszę	i	marnuję	swoje	życie.	
Nie	 było	mi	 łatwo	odejść	 z	 pracy.	Miałam	służbowe	auto,	wysoką	
pensję	i	inne	benefity.	Jednak	zdecydowałam.	Wyfrunęłam	ze	swojej	
„złotej	klatki”.	

W	marketingu	pracowałam	jeszcze	w	kilku	różnych	firmach,	aż	pew-
nego	dnia	doszłam	do	wniosku,	że	mam	go	dosyć.	Chciałam	spróbo-
wać	robić	coś	własnymi	rękoma,	w	bliskim	kontakcie	z	drugim	czło-
wiekiem.	Stąd	pomysł	na	fryzjerstwo.	Ostatecznie	fryzjerem-stylistą	
nie	zostałam,	bo	to	 jednak	nie	było	 to,	ale	nauczyłam	się	podstaw	
zawodu.	Dziś	ścinam	włosy	rodzinie	i	znajomym.

To	wtedy	–	by	odnaleźć	samą	siebie	i	swoje	powołanie	–	pojechałam	
do	Azji.	Samodzielnie!	

To	był	niezwykły	czas.	Doświadczałam.	Myłam	podłogę	w	buddyj-
skiej	 świątyni,	 wędrowałam	 po	 pustyni	 Gobi,	 przez	 dwa	 tygodnie	
radziłam	sobie	bez	bieżącej	wody	i	innych	wygód.	Czułam	wolność	 
i	 bezkresną	 przestrzeń.	 Miałam	 wrażenie,	 że	 ożywczy	 wiatr,	 
który	rozwiewał	moje	włosy,	czyścił	także	moją	głowę.

Co	wyniosłam	z	moich	doświadczeń?

Upewniłam	się,	że	nigdy	nie	 jest	za	późno,	żeby	 realizować	swoje	
pomysły,	 nawet	 te,	 które	 innym	wydają	 się	 niedorzeczne.	 Że	 chcę	
je	 sprawdzać	w	praktyce,	 żeby	wiedzieć,	 czy	 to	 coś	 jest	dla	mnie,	 
czy	nie.	Chcę	mieć	pracę,	w	której	będę	się	czuła	„na	swoim	miej-
scu”,	w	której	będę	sobą.	I	że	nawet	jeśli	taką	będę	miała,	to	wiem,	
że	to	nie	musi	być	na	zawsze.	Mogę	się	zwyczajnie	zmienić	i	zapra-
gnąć	czegoś	innego.	I	to	też	jest	w	porządku.	Bo	praca	dla	mnie	ma	
wtedy	sens,	gdy	oprócz	zarabiania	na	życie,	służy	jakiemuś	celowi,	 
w	który	wierzę.

Stałam	przy	fotelu	fryzjerskim	w	butikowym	salonie.	Pot	ściekał	mi	
po	plecach.	Był	jeden	z	tych	dusznych	dni,	kiedy	czujesz,	że	wszyst-
ko	ci	puchnie,	 jak	u	 ludzika	Michellin.	Smarowałam	pasma	włosów	
klientki	farbą	o	zapachu	drzewa	sandałowego	z	lekką	nutą	amonia-
ku	 i	usilnie	starałam	się	 je	zamknąć	w	aluminiowej	 folii,	żeby	kolo-
rem	podkreślić	cięcie.	Nic	mi	się	nie	udawało.	Włosy	wyślizgiwały	się	
i	czułam,	że	to	wszystko	trwa	w	nieskończoność.	

–	 Co	 ja	 tutaj	 robię?	 Jestem	do	 niczego,	miną	wieki	 zanim	 się	 tego	
nauczę.	–	 tłukło	mi	się	po	głowie.	Moja	klientka,	nieświadoma	mo-
ich	myśli,	 rozmawiała	 z	 drugą	bywalczynią	 salonu	o	 nowym	Audi	 
ze	 skórzaną	 tapicerką,	 którego	 niedawno	 stała	 się	 właścicielką.	 
Przystojny,	 opalony	 fryzjer-stylista,	 w	 obcisłym	 czarnym	 T-shircie,	
z	 gracją	 używał	 nożyczek	 i	 grzebienia,	 mimochodem	 zagadując	
i	czarując	obie	panie.

Jak	 to	 się	 stało,	 że	 ja,	 filolog	 z	 wykształcenia,	 marketingowiec	 
z	 zawodu,	 znalazłam	 się	 jako	 nieudolna	 praktykantka	 w	 drogim	 
salonie	fryzjerskim?

Zaraz	 po	 studiach	 zaczęłam	 pracę	 w	 znanej	 korporacji.	 To	 była	
prawdziwa	szkoła	życia.	Nabrałam	tam	nie	tylko	biznesowej	„ogła-
dy”.	 „Korpo”	 zawdzięczam	 wiele	 wartościowych	 szkoleń.	 To	 tam	
nauczyłam	się	zarządzać	złożonymi	projektami	i	dużymi	budżetami.	
Podobało	mi	się	to,	że	ciągle	uczyłam	się	ciekawych	rzeczy	i	pozna-

Czuję, że żyję

Ewa	Szulc
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Ten	 sens	 znalazłam	 w	 Collegium	 Da	 Vinci,	 gdy	 po	 powrocie	 
szukałam	pracy.	Tu	wraz	z	zespołem	marketingowym	i	innymi	pra-
cownikami	udało	nam	się	nazwać	istotę	tego	miejsca	–	CIEKAWOŚĆ.	
Zostanę	 na	 „Uczelni	 ludzi	 ciekawych”,	 dopóki	 będę	 czuła,	 że	 to,	 
co	robię,	pomaga	mi	i	innym	poszukiwać	swojej	drogi	i	rozwijać	się.	

Howard	 Thurman,	 mentor	 Martina	 Luthera	 Kinga,	 powiedział:	 
„Nie	pytaj	czego	potrzebuje	świat.	Zapytaj,	co	sprawi,	że	zaczniesz	
żyć	i	zrób	to…	świat	potrzebuje	ludzi,	którzy	zaczęli	żyć”.	

Ja	w	Collegium	Da	Vinci,	mimo	że	jak	każdy,	miewam	lepsze	i	gorsze	
dni,	czuję,	że	żyję.
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Janina 
Rudowicz-Nawrocka

Jestem	 wykładowcą,	 nauczycielem,	 przede	 wszystkim	 uczę	 stu-
dentów,	ale	staram	się,	żeby	to	nie	było	tylko	uczenie	konkretnego	
przedmiotu.	Dla	mnie	ważne	jest	wskazywanie	postaw,	poszerzanie	
horyzontów,	otwieranie	 ludzi	na	różnorodność	 i	 to	staram	się	robić	
na	co	dzień,	nie	tylko	na	uczelni.

Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej
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Wkrótce	i	mi	przytrafiło	się	coś,	co	stało	się	ważniejsze	niż	wszystko	
inne.	Podczas	badań	wykryto	u	mnie	niepokojący	guzek.	Trzeba	było	
się	nim	zająć,	oczywiście	jak	najszybciej.

Sprawy	nabrały	tempa.	Dostałam	skierowanie	na	operację.	

Z	zimy	zrobiło	się	lato.	Za	tydzień	miałam	pójść	do	szpitala.	I	wtedy	
odezwali	się	panowie	K.	Oczywiście,	to	najlepszy	moment,	jaki	mogli	
wybrać!	–	pomyślałam.	A	oni	bombardowali.	–	Co	z	ich	pracą,	czego	
brakuje?	co	muszą	 jeszcze	zrobić?	bo	 im	bardzo	zależy	na	obronie	
w	czerwcu,	bo	wyjeżdżają,	bo	dostali	pracę,	bo…	Zawsze	takich	„bo”	
jest	mnóstwo,	aczkolwiek	dozwolone	są	tylko	ze	strony	studentów.	

Tym	razem	też	tak	było.	–	Pani	idzie	do	szpitala,	a	co	z	nami?	z	naszą	
obroną?	Co	miałam	robić?	–	Usłyszeli,	że	mają	maksymalnie	tydzień	
na	skończenie	pracy	i	załatwienie	wszystkich	formalności.	Panowie	
niby	przyjęli	do	wiadomości,	ale	chyba	nie	docierało	do	nich,	że	nie	
mogę	 przewidzieć,	 w	 jakim	 stanie	 będę	 po	 powrocie	 ze	 szpitala	
i	czy	w	ogóle	będę	mogła	zająć	się	ich	pracą.	O	zmianie	promotora	 
nie	chcieli	słyszeć.

Nie	 ma	 wyjścia.	 Pełna	 mobilizacja,	 oczywiście	 po	 obu	 stronach.	
Przyznaję,	że	po	mojej	trochę	wymuszona.	Myślami	byłam	zupełnie	 
gdzie	 indziej.	 Bałam	 się,	 byłam	 przerażona,	 już	 nawet	 żegnałam	
się	z	życiem.	Sprawdzanie	pracy	dyplomowej	było	ostatnią	rzeczą,	 
jaką	 chciałam	 robić	 w	 tym	 momencie.	 Ale	 rozumiałam	 też,	 
na	 jakie	 komplikacje	 byliby	 narażeni,	 gdybym	 się	 nie	 zgodziła.	 
No	 więc,	 w	 myśl	 zasady:	 czego	 się	 nie	 robi	 dla	 studentów?	 
wzięłam	 się	 za	 kolejne	 wersje,	 analizy,	 diagramy,	 wnioski,	 
formatowanie,	 sprawdzanie	 i…	 niestety	 zabrakło	 dnia,	 a	 nawet	 
kilkunastu	godzin	na	skończenie.	Poszłam	do	szpitala.

Na	 tym	 historia	 się	 nie	 kończy.	 Ja	 przeżyłam,	 panowie	 K.	 pracę	 
dokończyli	 sami.	 Ale	 sprawdzanie	 i	 ostateczne	 poprawki	 robiłam	
na	szpitalnym	łóżku.	Miało	to	jednak	swoje	dobre	strony:	pozwoliło	
mi	oderwać	się	od	rzeczywistości.	

Dwaj	panowie	K.,	sympatyczni,	rzeczowi	i	konkretni,	jak	na	studen-
tów	 informatyki	 przystało,	 należą	 zdecydowanie	 do	 grona	 moich	
niezapomnianych	studentów.	I	to	nie	tylko	dlatego,	że	byłam	promo-
torką	ich	pracy	dyplomowej,	a	oni	moimi	pierwszymi	dyplomantami	
w	Wyższej	Szkole	Nauk	Humanistycznych	i	Dziennikarstwa	(obecnie	
Collegium	Da	Vinci).

Panowie	pisali	wspólną	pracę	 inżynierską.	Szło	 im	bardzo	dobrze.	
Byli	 zaangażowani,	dyskutowali,	 dodawali	 swoje	pomysły.	Kolejne	
etapy	pracy	realizowali	zgodnie	z	harmonogramem.	Wszystko	to	już	
samo	w	 sobie	może	 być	 niezapomniane,	 bo	 zdarza	 się	 nieczęsto.	
Tak	jednak	działo	się	do	czasu.	Na	ostatnim	etapie,	z	niewiadomych	
dla	mnie	powodów,	panowie	K.	„zaginęli	w	akcji”.	Przestali	przysyłać	
kolejne	fragmenty	pracy,	nie	pojawiali	się	na	dyżurach,	nie	przysłali	
żadnego	maila	z	informacją,	co	się	dzieje.	A	że	nie	mieliśmy	w	ostat-
nim	 semestrze	 wspólnych	 zajęć,	 z	 mojej	 perspektywy	 po	 prostu	 
zniknęli.

Skończenie	 pracy	 dyplomowej	 i	 jej	 obrona	 to	 kwestia,	 na	 której	 
zależeć	powinno	głównie	studentowi,	więc	specjalnie	się	tą	sprawą	 
nie	przejęłam.	Zazwyczaj	w	życiu	dzieje	się	dużo,	a	nawet	więcej,	 
niż	 byśmy	 chcieli	 czy	 oczekiwali.	 Pewnie	 im	 też	 przytrafiło	 się	
coś	 niespodziewanego	 i	 ważnego,	 co	 pokrzyżowało	 im	 plany.	 
Szkoda	tylko,	że	nie	dali	znać,	co	i	jak.	

A co z nami?

Janina	Rudowicz-Nawrocka
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Janina	Rudowicz-Nawrocka

Tego	jeszcze	nie	było.	Od	pierwszego	tygodnia	studiów	praktykować	
w	firmie	informatycznej	i	to	notowanej	na	giełdzie!	W	każdym	tygod- 
niu	jeden	dzień,	całe	osiem	godzin,	jak	w	prawdziwej	pracy.

Dla	 tradycyjnych	 uczelni	 pomysł	 wysłania	 na	 praktyki	 studentów	
pierwszego	roku	informatyki	był	zbyt	ryzykowny.	A	może	nawet	nie-
dorzeczny.	I	to	mimo	tego,	że	ryzyko	chciała	podjąć	poważna	firma,	
która	na	rynku	informatycznym	działała	z	powodzeniem	od	lat.

Właściwie	 to	 powinniśmy	 być	 wdzięczni	 tym,	 którzy	 nie	 chcieli	 
spróbować.	 Dzięki	 temu	 firma	 Talex	 S.A.	 trafiła	 ze	 swoją	 ideą	 
do	Collegium	Da	Vinci.

Byłam	wtedy	 kierownikiem	 Katedry	 Informatyki	 i	 Komunikacji	Wi-
zualnej.	 Jeszcze	nie	wiedziałam,	że	przyjdzie	mi	eksperymentować	
z	 jednym	z	ciekawszych	projektów,	 jakie	 realizowaliśmy	na	naszej	
uczelni.	 Tymczasem	 Rektor	 Collegium	 Da	 Vinci,	 dr	 inż.	 Krzysztof	 
Nowakowski,	 wraz	 z	 dziekanami	 i	 z	 prezesem	 firmy	 Talex	 S.A.	 
Januszem	Gocałkiem,	omawiali	już	wstępną	koncepcję.

Pewnego	 dnia	 dziekan	 naszego	wydziału	 oznajmił	 mi:	 zostaniesz	
koordynatorem	ds.	współpracy	z	Talexem.	 I	 tak	zaczęliśmy	projekt,	
który	wszystkich	nas	dużo	nauczył.	Pomysł	był	odważny:	wszyscy	
studenci	już	od	pierwszego	semestru	studiów	mają	zajęcia	praktycz-
ne	w	firmie.	

Skok na głęboką wodę

A	 dla	 studentów?	 Z	 gotową	 pracą	 i	 dokumentami	 do	 podpisu	 
odwiedzili	 mnie	 w	 szpitalu.	 Chociaż	 w	 starym	 budynku	 na	 ulicy	 
Łąkowej	było	bardzo	przyjaźnie,	jasno	i	optymistycznie	–	pamiętam	
duże	okna	i	wpadające	przez	nie	promienie	słońca	–	w	ich	szeroko	 
otwartych	 oczach	 dostrzegłam,	 że	 nagle	 zrozumieli,	 co	 to	 znaczy	 
leżeć	na	oddziale	onkologicznym.

Już	po	obronie,	nowo	upieczeni	panowie	inżynierowie	K.	powiedzieli	
mi,	 że	 cała	 ta	 niecodzienna	 sytuacja	 nauczyła	 ich	 przede	wszyst-
kim,	 iż	 niemożliwe	może	 stać	 się	możliwe.	 Uświadomiła	 im	 także,	
jak	ważne	 jest	 pilnowanie	 i	 dotrzymywanie	 terminów.	 To	 ostatnie	 
to	wielka	sztuka.	Ciekawe...	jak	im	idzie?
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Studenci	zasypali	mnie	pytaniami	pełnymi	wątpliwości.	Widać	było,	
że	 choć	 z	 jednej	 strony	 cieszyli	 się	 na	możliwość	 poznania	 pracy	
w	firmie	 informatycznej	od	podszewki,	 to	z	drugiej	strony	obawiali	
się	tego,	co	ich	czeka.	Mnie	też	wątpliwości	budziły	w	środku	nocy.
Ale	słowo	się	rzekło…	odwrotu	nie	było.

I	tak	w	piątek,	13	października	2017	roku,	pierwsza	grupa	studen-
tów	 informatyki	 rozpoczęła	zajęcia	praktyczne	w	firmie	Talex	S.A.,	
jednym	wielkim	laboratorium	informatycznym.

Nie	było	to	jednak	pasmo	samych	sukcesów.	Zdarzało	się,	że	studen-
ci	przychodzili	i	narzekali.
–	A	my	 tam	 takie	proste	 rzeczy	 robimy.	–	No	 tak,	miałam	czasami	
ochotę	powiedzieć,	że	wszyscy	od	razu	chcą	robić	projekty	dla	NASA.
–	 A	 ja	 to	 chyba	 jednak	 nie	 chcę	 być	 informatykiem.	 –	 W	 takim	 
przypadku	 myślałam,	 że	 zdecydowanie	 lepiej	 wiedzieć	 to	 teraz	 
niż	za	kilka	lat.

Ale	często	słyszeliśmy	też:
–	Fajnie,	że	mamy	te	praktyki.	–	I	wtedy	cieszyłam	się,	że	ktoś	jednak	
idzie	do	przodu,	rozwija	się.	I	mogłam	już	spać	spokojnie.	Uczyliśmy	
się	wszyscy.	Patrzyliśmy,	gdzie	są	słabe	punkty	–	jakie	są	oczekiwa-
nia	obu	stron.	To	był	proces.

Gdy	trzynastu	studentów	informatyki	w	Collegium	Da	Vinci,	studiu-
jących	 w	 trybie	 stacjonarnym,	 otrzymało	 na	 DRUGI	 semestr	 roku	
akademickiego	 2017/18	 dofinansowanie	 do	 czesnego	 od	 firmy	 
Talex	 S.A	 –	 wiedziałam,	 że	 było	 warto.	 Dostali	 je	 za	 najwyższe	 
wyniki	w	pierwszym	semestrze,	zarówno	na	uczelni,	 jak	 i	w	firmie. 
Prezes	firmy	Talex,	Janusz	Gocałek,	nie	krył	zadowolenia.	Jego	sza-
lona,	 wydawałoby	 się	 na	 początku,	 koncepcja	 współpracy	 firmy	
informatycznej	 z	 uczelnią	 kształcącą	 informatyków,	wydała	 obfity	
plon.	A	my,	realizując	to	innowacyjne	podejście,	znowu	połączyliśmy	
świat	biznesu	i	nauki.	Bo	w	naszym	Collegium	Da	Vinci	tyle	razy	już	
mogłam	się	przekonać,	że	–	jak	mawiał	Dan	Brown	–	wszystko	jest	
możliwe!	Niemożliwe	wymaga	od	nas	tylko	trochę	więcej	czasu.	

Poznają	 firmę	 informatyczną,	 sprawdzają	 siebie	 i	 swój	 pomysł	 
„bycia	 informatykiem”.	 No	 właśnie.	 Informatykiem,	 czyli	 kim?	 
Żeby	odpowiedzieć	na	to	pytanie	i	zweryfikować	swoje	młodzieńcze	
idee,	ważne	jest	wyjście	poza	domowy	komputer,	spotkanie	z	rzeczy-
wistością	 rynkową,	biznesową,	praktykowanie	w	różnych	działach	
firmy,	wykonywanie	zadań	ekscytujących	i	nudnych,	rozwiązywanie	
problemów	 sprzętowych,	 software’owych,	 technicznych	 i	 ludzkich.	
Spotykanie	 różnych	 ludzi,	 współpracowników	 i	 klientów,	 współ-
działanie	w	zespołach	i	skuteczne	porozumiewanie	się.	To	wszystko	
tworzy	informatyka.	Taki	był	pomysł	prezesa	Gocałka	na	współpracę	
Talexu	z	uczelnią,	do	którego,	jak	się	później	dowiedziałam,	dojrze-
wał	w	sumie	kilka	lat.

Czy	to	znaczy,	że	nie	miał	obaw?	Oczywiście,	że	miał!

Że	studenci	pierwszoroczni	może	są	trochę	za	młodzi,	że	będą	wy-
magali	więcej	 opieki,	 że	 będzie	 z	 nimi	więcej	 pracy.	 Koncentrował	
się	 jednak	 na	 pozytywach.	 Bo	 zajęcie	 się	 studentami	 pierwszego	
semestru,	współpraca	z	nimi,	w	odpowiedniej	perspektywie	dawała	
możliwości	pozyskania	dobrego	pracownika.	A	dla	firmy	to	najwięk-
sza	wartość.

Wszyscy	pracownicy	uczelni	obserwują,	że	studenci	na	późniejszych	
latach	studiów	już	często	pracują.	W	branży	 informatycznej	 to	za-
zwyczaj	ci	najlepsi,	najwytrwalsi,	najambitniejsi.	Współpraca	z	firmą	
od	pierwszego	semestru	poszerzała	więc	możliwości	również	tych,	
którzy	są	poza	czołówką.	Bo	rynek	pracy,	mimo	braku	informatyków,	
nie	jest	łatwy.	Prezes	Gocałek	dobrze	to	rozumiał,	a	korzyści	widział	
nie	 tylko	 dla	 firmy,	 ale	 i	 dla	 pozostałych	 dwóch	 stron,	 studentów	 
i	samej	uczelni.

Od	słowa	do	słowa,	od	spotkania	do	spotkania,	z	wielkim	entuzjaz- 
mem	i	zaangażowaniem,	ustaliliśmy	szczegółowy	program	współ-
pracy.	Tymczasem	studenci...
–	Przecież	ja	nic	nie	umiem!
–	Co	ja	tam	będę	robił?
–	A	czy	na	pewno	dam	radę?
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A	jeśli	się	nie	dostanę?	W	tamtych	czasach	dostanie	się	na	studia	 
czy	 zmiana	 kierunku	 nie	 były	 tak	 powszechne	 jak	 dziś.	 A	 ja	 nie	 
byłam	dość	odważna	i	przebojowa.	Nie	 lubiłam	się	też	poddawać.	 
Rezygnację	 postrzegałam	 jako	 porażkę.	 Nie	 widziałam	 żadnej	 
pociągającej	alternatywy.	Zostałam.	Powtarzałam:	zostaję	do	sesji,	 
jak	 nie	 zdam	 i	 mnie	 wyrzucą	 –	 mówi	 się	 trudno	 –	 jednak	 będę	 
wiedziała,	że	uczciwie	próbowałam.

Czułam	się	zagubiona,	przerażona,	przytłoczona	wiedzą,	którą	trze-
ba	było	opanować.
–	 „Panienki	 rozumieją?”	 Jak	 dobrze	 pamiętam	 to	 pytanie!	 Byłam	
na	skraju	wytrzymałości,	a	do	sesji	było	ciągle	wiele	długich	tygodni.	
–	Po	co	to	wszystko?	–	rozbrzmiewało	w	mojej	głowie	coraz	mocniej.

Aż	 nadeszła	 przerwa	 świąteczno-noworoczna.	 Rozjechaliśmy	 
się	do	domów.	

Wigilijny	 wieczór.	 W	 małym	 domu	 cicho,	 spokojnie,	 ciepło.	 Ogień	
buzuje	w	starym	piecu.	Przygotowuję	z	siostrą	wigilijną	wieczerzę.	
Mama,	tata...	nie	pamiętam,	kto	jeszcze.	I	nie	pamiętam,	czy	podzieli-
łam	się	z	najbliższymi	opłatkiem?	Jak	tylko	zgromadziliśmy	się	wokół	
stołu,	wybuchłam	płaczem.	Nie	mogłam	się	uspokoić.	Wyszłam	do	
drugiego	pokoju	i	tam	ryczałam	dalej.	I	wtedy	przyszedł	do	mnie	tata.

Usiadł	obok	mnie,	wziął	za	rękę.	Córeczko,	co	się	dzieje?	–	zapytał	
z	troską.	Nigdy	tak	się	przecież	nie	zachowywałam.	Ale	jak	mogłam	
mu	to	wszystko	wytłumaczyć?	Nie	w	tym	stanie,	nie	w	tej	chwili.	Jed-
nak	mój	mądry,	spracowany	tata	wiedział	o	mnie	dużo	więcej,	niż	mi	
się	wydawało.	–	Przecież	zawsze	masz	gdzie	wrócić	–	usłyszałam.	
A	potem	mnie	przytulił	i	siedzieliśmy	razem	dalej.	Aż	się	uspokoiłam.
Aż	nadeszła	pasterka.	

Czy	w	 tamtym	momencie	miałam	 świadomość,	 jak	ważna	 jest	 ta	
chwila,	jak	ważne	jest	to	zdanie?	Nie	wiem.	Na	studiach	wytrwałam.	
Dałam	radę.	Pierwsza	sesja	minęła	i	to	chyba	bez	żadnej	poprawki,	
bo	pamiętam	dwa	tygodnie	leniwych	ferii.

Jesień	1992.	Dumna	 i	 szczęśliwa	zaczęłam	studia	na	 informatyce. 

Wyjazd	 z	 domu,	 nowe	 miejsca,	 ludzie,	 sposób	 życia.	 Wszyst-
ko	ekscytowało	 i	 zaciekawiało.	 Jednak	 już	po	pierwszym	 tygodniu	
wiedziałam,	 że	 będzie	 ciężko.	 Zajęć	 dużo	 i	 to	 dość	 egzotycznych	
dla	dziewczyny	po	ogólniaku.	Ulubiona	matematyka	w	tylu	posta-
ciach,	 że	 ogarniał	mnie	 podziw	 i	 strach	 jednocześnie.	Rany,	 jak	 ja	
dam	radę?	Panikowałam	i	natychmiast	sobie	odpowiadałam:	Nic	to,	 
inni	dali,	to	i	ja	dam.	

I	 jak	 to	 zwykle	 bywa,	 łatwiej	 było	 powiedzieć,	 trudniej	 wykonać. 

Do	tej	pory	pierwszy	semestr	na	studiach	uważam	za	najtrudniejszy,	
najgorszy,	 najbardziej	 dołujący	 czas	w	 całym	moim	 życiu.	 Zajęcia	
i	materiał	 trudne	 do	 opanowania,	 rezygnacje	 kolegów	 i	 koleżanek	
ze	studiów	trudne	do	przyjęcia,	a	relacje	z	wykładowcami	może	naj-
trudniejsze.	Mój	świat,	szkolny	świat	uczennicy	z	paskami	na	świa-
dectwach,	 okazał	 się	 domkiem	 z	 kart.	 Ciosy	 sypały	 się	 zewsząd,	
a	jednym	z	dotkliwszych	było	odejście	ze	studiów	koleżanki	z	klasy,	
z	którą	trzymałam	się	razem.	Pamiętam,	że	to	był	czwartek.	Po	pow- 
rocie	 z	 ćwiczeń	 z	 analizy	 matematycznej,	 powiedziała	 po	 prostu:	
jadę	do	domu,	nie	wracam.

Oczywiście	 też	 myślałam,	 żeby	 zrezygnować,	 ale	 co	 potem?	 
Czekać	 na	 kolejną	 rekrutację	 i	 startować	 na…	No	właśnie,	 na	 co?	

Zostałam, bo miałam 
dokąd wracać

Janina	Rudowicz-Nawrocka
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Zostałam	 magistrem	 inżynierem	 informatyki,	 specjalność	 sieci	
komputerowe.	 Pracowałam	 jako	 administrator	 sieci,	 informatyk	 od	
wszystkiego	(w	latach	90.	było	to	jeszcze	możliwe),	wdrożeniowiec	
i	 szkoleniowiec.	 Oswajałam	 ludzi	 różnych	 profesji	 z	 komputerami	
i	 odkryłam,	że	zdecydowanie	wolę	pracę	z	 ludźmi	niż	z	maszyna-
mi.	 Zauważył	 to	 jeden	 z	 moich	 szefów	 i	 zaproponował	 mi	 pracę	
na	uczelni,	na	nowym	kierunku,	na	informatyce.	A	że	nie	mówię	„nie”,	
zanim	czegoś	nie	spróbuję,	 to	zostałam	wykładowcą	na	Akademii	 
Rolniczej,	 a	 chwilę	 później,	 równolegle,	 w	 Wyższej	 Szkole	 Nauk	 
Humanistycznych	i	Dziennikarstwa,	obecnie	w	Collegium	Da	Vinci.	

Mając	 w	 pamięci	 moje	 własne	 trudne	 studiowanie	 i	 rozterki,	 
staram	się,	by	dla	studentów,	których	uczę,	żaden	semestr	nie	był	
najgorszym	czasem	w	życiu.
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Joanna Szymanowicz

Lubię,	 gdy	 ludzie	 budują	mosty.	 Gdy	 łączą	 ze	 sobą	 różne	 światy. 
Właściwie	wszystko,	co	 robię	w	życiu,	 robię	dla	kogoś,	choć	 także	 
dla	siebie.

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnością
Koordynator ds. HR
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Dla	 Judyty	 był	 to	 pierwszy	 kontakt	 z	 językiem	migowym.	 I	 trzeba 
przyznać,	 że	 była	 to	 miłość	 od	 pierwszego	 wejrzenia.	 Miganie	 
stało	 się	 dla	 niej	 czymś	 więcej,	 niż	 tylko	 jednorazową	 akcją	 na	 
uczelni.	A	że	jest	osobą	czynu,	po	prostu	zapisała	się	na	kurs	języka	
migowego.	

Od	 kilku	 miesięcy	 byłam	 w	 Collegium	 Da	 Vinci	 pełnomocnikiem	
Rektora	ds.	studentów	z	niepełnosprawnością.	 Jego	zadaniem	 jest	
niwelowanie	 barier,	 pomoc	 studentom	 z	 niepełnosprawnościami	 
i	 szkolenie	 pracowników.	 Zbliżał	 się	 koniec	 roku.	 Mimo,	 że	 udało	
nam	się	 zadbać	o	wszystkie	potrzeby	naszych	studentów,	 zostały	 
nam	jeszcze	pieniądze	na	szkolenia.	

Pamiętałam	rozmowę	z	Judytą	o	języku	migowym,	jej	fascynację	tym,	
że	można	połączyć	dwa	światy.	Wydawało	mi	się	jednak,	że	ostat-
nio	 coś	 przygasła.	 Zapytałam	 więc	 o	 kursy,	 czy	 nadal	 się	 uczy.	 
Odpowiedziała,	 że	 nie,	 bo	 kolejny	 etap	 nauki	 kosztuje	 zbyt	 dużo.	 
Gdy	 to	 usłyszałam,	 wiedziałam	 już,	 jak	 wykorzystać	 pieniądze,	 
które	nam	zostały.	Tuż	przed	Bożym	Narodzeniem	przekazałam	jej	
dobre	wiadomości.	Dostanie	dofinansowanie.

Jej	radość	była	ogromna.	Natychmiast	skontaktowała	się	ze	swoim	 
nauczycielem.	 Olgierd	 widząc,	 jak	 bardzo	 jest	 zaangażowana,	
zaproponował	 za	 niewielką	 dopłatą	 bonus	 –	 kurs	 metodyczny	 
dla	przyszłych	nauczycieli	PJM.	To	była	świetna	propozycja.	

Było	tylko	jedno	„ale”.	Taki	dwupoziomowy	kurs	trwał	trzy	tygodnie,	
a	jedyny	wolny	termin	był	w	najgorętszym	dla	działu	Judyty	okresie	
–	w	czasie	sesji	 i	obron	prac.	W	czasie,	gdy	hasło	 „wszystkie	 ręce	
na	pokład”	przestaje	być	 frazesem,	 ręce	 Judyty	miałyby	wprawiać	
się	w	układanie	znaków	języka	migowego?

Widziałam,	 że	 nie	 ma	 śmiałości	 poprosić	 o	 urlop…	 jak	 znowu	 
gaśnie.	Byłam	jednak	spokojna.	W	Collegium	Da	Vinci	wsłuchujemy	
się	w	swoje	potrzeby,	dajemy	pracownikom	przestrzeń	do	rozwoju.	
Nie	byłam	więc	zaskoczona,	gdy	jej	szefowa	zgodziła	się	na	wyjazd.	

Wyobraź	sobie,	że	leżysz	w	wannie.	Zza	ściany	łazienki	dobiega	do	
ciebie	codzienny	hałas,	jakaś	rytmiczna	piosenka	w	radio.	Zanurzasz	
głowę	i	ogarnia	cię	cisza…	jak	błogo!	

A	teraz	wyobraź	sobie,	że	ta	cisza	jest	ciągle,	że	nie	ma	wokół	ciebie	
dźwięków.	I	w	dodatku	nie	możesz	dogadać	się	z	większością	ludzi	
wokół.

Judyta	 to	 sobie	wyobraziła,	poczuła	 i	 zobaczyła,	 od	 razu	w	sporej	
skali.	W	Collegium	Da	Vinci	studiowała	pedagogikę.	W	wolnym	cza-
sie	współpracowała	 z	działem	marketingu	 i	 rekrutacji,	 dzięki	 temu	
brała	udział	w	organizacji	przeróżnych	wydarzeń.	Jednym	z	nich	był	
współorganizowany	z	Migaj.eu	koncert	dla	osób	głuchych.	

Jak	 to,	 koncert	 dla	 głuchych?	 Tak,	 to	 był	 koncert	 piosenek	 miga-
nych.	 Jego	 gwiazdą	 był	 Stephen	 Torrence,	 słyszący	 wykonawca,	 
który	 miga	 znane	 przeboje	 w	 ASL	 (amerykańskim	 języku	 migo-
wym).	Oprócz	niego	wystąpili	 jeszcze	 inni	migający	artyści,	 a	nasi	
studenci	przygotowali,	na	specjalnych	warsztatach	Polskiego	Języka	 
Migowego	 (PJM),	 trzy	 utwory:	 Maleńczuk&Waglewski	 „Niedziela	 
będzie	dla	nas”,	KULT	„Do	Ani”	oraz	Mezo	„Na	nowo”.	Na	sali	było	
prawie	 pół	 tysiąca	 ludzi	 –	 słyszących,	 słabosłyszących	 i	 tych,	 
którzy	 przy	 bardzo	 głośnych	 dźwiękach	 wyczuwali	 jedynie	 ich	 
wibracje.	Wszyscy	bawili	się	przednio.	Nawet	Mezo	na	bis	wskoczył	
na	scenę	po	to,	by	na	żywo	zaśpiewać	swój	„wymigany”	kawałek.

Zobaczyć dźwięk

Joanna	Szymanowicz
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Moja	pierwsza	jesień	w	Poznaniu	była	ciepła	i	słoneczna.	Paździer-
nik	 pełen	 kolorów	 napawał	 optymizmem.	 Schodząc	 ze	 Wzgórza	 
św.	 Wojciecha	 zobaczyłam	 ten	 intrygujący	 budynek	 z	 czerwonej	 
cegły.	 Kutrzeby	 10,	 to	 tu.	 W	 tekturowej	 teczce,	 którą	 ściskałam	 
w	dłoni,	było	moje	skromne	CV:	wykształcenie,	dwa	zdania	o	doświad-
czeniu	i	tyle.	Poczułam,	że	chciałabym	tu	przychodzić	codziennie.	

Ku	 mojemu	 zdziwieniu	 oni	 też	 chcieli!	 Zaczęłam	 w	 listopadzie,	 
który	 już	 nie	 miał	 nic	 wspólnego	 z	 polską	 złotą	 jesienią	 –	 był	 
deszczowy	i	wietrzny.	Ja	jednak	tego	nie	zauważałam.	Rano	biegłam	
z	wózkiem	 do	 żłobka,	 a	 potem	 do	mojej	 nowej	 pracy.	 No	 dobrze,	 
powiem	Wam…	byłam	po	prostu	dumna	z	tego,	że	pracuję	na	uczelni.	 
Niektórzy	 znajomi	 pytali,	 co	 wykładam.	 Nie	 miałam	 problemu,	 
żeby	wyjaśniać	im,	że	praca	administracyjna	jest	i	ciekawa,	i	ważna.

Uczelnia	w	tamtych	latach	była	kopią	uniwersytetów	jakie	znałam,	
w	mniejszej	skali,	ale	za	to	w	pięknych	wnętrzach	–	nowoczesnych,	
pełnych	sztuki	i	 ludzi	z	pierwszych	stron	gazet.	Politologia,	kulturo-
znawstwo	i	„moja”	socjologia.	Byliśmy	na	szczycie,	zaczęła	się	bu-
dowa	nowego	budynku,	z	fantastyczną	Aulą	Artis.	 I	wtedy	powoli,	
jak	 angielska	mgła,	 w	 nasze	 czerwone	mury	 zaczął	 wdzierać	 się	 
niż	 demograficzny.	 Zaczęli	 znikać	 studenci,	 profesorowie,	 kierunki,	
pracownicy.	Coraz	częściej	zadawaliśmy	sobie	pytanie	o	przyszłość.	

Pojawił	się	też	strach,	bo	przecież	kredyt,	dzieci…	

Kutrzeby 10

Joanna	Szymanowicz

Po	 skończonym	kursie	 Judyta	 zorganizowała	na	Uczelni	 konferen-
cję	„Osoby	z	uszkodzonym	słuchem	–	proces	świadomego	uczenia”.	
Swoją	pasją	do	języka	migowego	zaraziła	kilka	osób.	Dziś	niektórzy	 
z	 nich	 –	mniej	 lub	 bardziej	 składnie	 –	 też	 już	migają.	 A	 ponieważ	 
studiują	 u	 nas	 osoby	 z	 uszkodzonym	 słuchem,	 jesteśmy	 spokojni.	 
Jeśli	 któraś	 z	 nich	 będzie	 potrzebowała	 porozmawiać	 w	 Polskim	 
Języku	Migowym,	to	na	pewno	ją	usłyszymy.	

A	tak	migam	swoje	imię	i	nazwisko:
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Uczelnia	zmieniała	swój	profil.	Otworzyliśmy	słynne	„studia	z	face- 
booka”.	 Nie	 mogłam	 się	 odnaleźć	 w	 takiej	 rzeczywistości.	 Czy	 to	
jest	 nadal	 szkoła	 wyższa?	 W	 dodatku	 mąż	 mojej	 przyjaciółki	 –	 
uniwersytecki	 profesor	 –	 śmiał	 się,	 że	 pracuję	 w	 fast	 foodzie	 
z	dyplomami.	Czytałam	Ritzera	 i	 jego	wizję	zmakdonaldyzowango	
świata.	Nie	chciałabym	go	współtworzyć.	

Zmieniliśmy	 nazwę.	 „Collegium	 Da	 Vinci”	 było	 moim	 faworytem	
na	liście	innych,	mniej	lub	bardziej,	wyszukanych	propozycji.	Byłam	
jednak	wciąż	 rozczarowana	wszystkim,	 łącznie	ze	sobą!	Chciałam	
zmienić	pracę.	Poszłam	na	coaching,	napisałam	nowe	CV,	poszłam	
na	targi	pracy.	I	nic	się	nie	zadziało.	NIC.	Bo	żadnego	CV	nie	wysłałam.	

Tak	 naprawdę	 nie	 potrafiłam	 odejść.	 To	 była	 moja	 uczelnia	 –	 
ze	wszystkimi	jej	wadami	i	zaletami.	A	potem	powoli,	ale	widocznie,	 
coś	 zaczęło	 się	 zmieniać.	 Pojawiło	 się	 coraz	 więcej	 studentów.	 
Pojawili	 się	 nowi	 ludzie	 z	 sensownym	 podejściem	 do	 edukacji.	 
Zaczęliśmy	dostawać	nagrody	 za	praktyczność	 kierunków,	współ-
pracujemy	z	biznesem,	kontrole	PKA	przechodzimy	bez	najmniejszych	
problemów,	 pozyskujemy	 milionowe	 dofinansowania	 na	 rozwój.	 
Co	ciekawsze,	okazało	się,	że	 inni	zaczęli	nas	naśladować!	Nawet	
publiczne	 uczelnie	 podejmowały	 próby	 tworzenia	 nowoczesnych	
kierunków	studiów,	jakoś	dziwnie	podobnych	do	naszych.	

Podobno	 Leonadro	 Da	 Vinci	 powiedział,	 że	 nic	 nie	 zawodzi	 nas	 
bardziej	 niż	 własny	 sąd.	 Nasze	 poglądy	 i	 przekonania	 ewoluują,	 
ale	tylko	wtedy,	gdy	zachowamy	otwarty,	ciekawy	świata	umysł.	

Jestem	w	tym	miejscu	już	13	lat.	Niedawno	zaczęłam	poznawać	je	
w	nowej	roli,	z	zupełnie	innej	perspektywy.	Po	latach	dbania	o	uczel-
nianą	bibliotekę	dostałam	pod	opiekę	najcenniejszy	 i	najciekawszy	
księgozbiór	–	ludzi.	

Jestem	dziś	„panią	od	HR-u”.	Wózek	dziecięcy	dawno	już	zamieni-
łam	na	rower	 i	 jeżdżę	nim	codziennie	na	Kutrzeby	10.	Bo	to	wciąż	
jest	moja	uczelnia.	Moje	Collegium	Da	Vinci.
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Judyta Kotarba

Z	 wykształcenia	 pedagog	 i	 politolog.	 Od	 2010	 roku	 związana	 
z	 Wyższą	 Szkoła	 Nauk	 Humanistycznych	 i	 Dziennikarstwa,	 
następnie	Collegium	Da	Vinci.	Wykładowca	polskiego	języka	migo-
wego	oraz	członek	Towarzystwa	Tłumaczy	i	Wykładowców	Języka	
Migowego	 „GEST”.	 Pomysłodawca	 i	 współorganizator	 konferencji	
„Osoby	 z	 uszkodzonym	 słuchem	 –	 proces	 świadomego	 uczenia”.	
Współprowadząca	pierwszy	w	Europie	koncert	piosenek	w	 języku	
migowym,	od	którego	zaczęła	się	przygoda	z	PJM.

Koordynator ds. studiów dyplomowych i podyplomowych
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jaka	 jest	sytuacja.	Widziałam,	że	walczy	ze	wszystkich	sił,	ale	wi-
działam	też,	jak	była	zmęczona.	Basia,	oprócz	Bartka,	miała	jeszcze	
dwójkę	małych	dzieci.	 Teraz,	 gdy	 chłopiec	wymagał	 ciągłej	 opieki,	
musieli	z	mężem	dzielić	się	dodatkowymi	obowiązkami.	Gdy	 jedno	
szło	 do	 pracy,	 drugie	 zajmowało	 się	 chorym	 synkiem	 i	 pozostałą	
dwójką.	Mijali	się.	

W	 końcu	 Basia	 zrezygnowała	 z	 pracy.	 Przed	 nią	 była	 żmudna	 
i	droga	rehabilitacja	syna.

Zbliżały	się	święta	Bożego	Narodzenia.	Coraz	częściej	wędrowałam	 
myślami	 do	 rodzinnego	 domu	 na	 Śląsku	 i	 chętnie	 włączałam	 się	 
do	babskich	 rozmów	na	 temat	kulinarnych	 tradycji:	 lepienia	uszek,	
bigosów,	pieczenia	makowców	i	serników.	To	wtedy	ktoś	zapytał:	
–	A	jak	będzie	u	Ciebie,	Basiu?	
–	Świąt	w	tym	roku	u	nas	nie	będzie.	Nie	stać	nas	na	nie.	Wydali-
śmy	wszystkie	pieniądze	na	łóżko	przeciwodleżynowe.	A	to	dopiero	 
początek	wydatków.

Zapadła	 cisza,	 podobna	 do	 tej,	 kiedy	 Basia	 wybiegała	 z	 sali,	 
po	 odebraniu	 wiadomości	 o	 wypadku.	 Cisza,	 która	 ciąży,	 bo	 nie	
wiesz,	co	powiedzieć,	bo	wydaje	Ci	się,	że	każde	słowo	jest	nieodpo-
wiednie.	W	tym	momencie	nie	myślałam	już	o	wyjeździe	do	domu,	
choć	bardzo	tęskniłam	za	moją	rodziną.	

Myślałam	o	Basi.	Co	zrobić,	by	chociaż	na	chwilę	na	jej	zatroskanej	
twarzy	pojawił	się	uśmiech?	

To	 wtedy	 pomyślałam:	 zróbmy	 zbiórkę.	 Omówiłam	 szczegóły	 
z	 koleżankami.	 Bez	 problemów	 dostałyśmy	 zgodę	 na	 przeprowa-
dzenie	akcji	na	 terenie	uczelni.	Zbiórka	miała	 trwać	cały	weekend.	
Kupiłyśmy	dwie	skarbonki	 i…	nasza	odwaga	się	skończyła.	Zbiórka	 
na	 naszym	 roku	 była	 łatwa,	 wyjście	 do	 innych	 już	 takie	 łatwe	 
nie	było.	

Przyszła	niedziela.	Na	korytarzu	kłębił	się	tłum	studentów	z	innych	
kierunków.	Gdyby	choć	garstka	tego	tłumu	–	pomyślałam	–	dorzuciła	 

–	 Świąt	 w	 tym	 roku	 u	 nas	 nie	 będzie!	 –	 po	 tych	 słowach	 Basi	 
zapadła	cisza.

Był	rok	2010.	Na	pierwszym	roku	studiów	(wtedy	nazywaliśmy	się	
jeszcze	Wyższą	 Szkołą	 Nauk	 Humanistycznych	 i	 Dziennikarstwa)	
poznałam	świetną	dziewczynę.	Uśmiechniętą,	 służącą	dobrą	 radą	
i	pomocą.	To	była	Basia.	

Podczas	 jednego	 z	 listopadowych	 zjazdów	 zawalił	 się	 jej	 świat.	
Właśnie	skończyła	bardzo	dobrą	prezentację,	kiedy	odebrała	sms	od	
męża.	Rozpłakała	się	w	jednej	chwili.	Wybiegając	z	sali	rzuciła	tylko:	
mój	synek	miał	wypadek!

Wstrzymaliśmy	oddechy.	Nikt	nie	wiedział	co	powiedzieć.	

Po	 pewnym	 czasie	 dowiedzieliśmy	 się,	 że	 podczas	 rodzinnego	 
wypadu	na	basen,	jej	synek	Bartek	zachłysnął	się	wodą.	Tak	niefor-
tunnie,	że	zapadł	w	śpiączkę.

To	 był	 dla	 Basi	 ciężki	 czas.	 Zniknęła	 z	 uczelni.	 Koleżanka	 ze	 stu-
denckiej	 ławy	 robiła	 jej	 notatki,	 inni	 usprawiedliwiali	 nieobecności	 
na	zajęciach.	

Informacje,	jakie	docierały	do	nas	o	stanie	zdrowia	Bartka,	niepokoiły.	 
W	 końcu	 na	 zajęciach	 pojawiła	 się	 sama	 Basia	 i	 opowiedziała,		 

Skarbonka

Judyta	Kotarba



62 63

Rok	2017,	wtorkowo-październikowe	popołudnie.	Przebieram	pal-
cami.	 Rozluźniam	 nadgarstki.	 Za	 pięć	 minut	 poprowadzę	 swoje	
pierwsze	w	 życiu	 zajęcia	 z	 pięknego,	 barwnego	 jak	motyl	 języka.	
Polskiego	Języka	Migowego.	

Gdyby	ktoś	parę	lat	temu	powiedział	mi,	że	miganie	stanie	się	moją	
życiową	pasją,	potraktowałabym	to	jako	dobry	żart.	A	jednak...

Wszystko	zaczęło	się	w	2014	roku.

Połowa	 pierwszego	 roku	 studiów	magisterskich,	 wielka	 rewolucja	
w	moim	życiu	i	ona,	Agata	–	koleżanka	z	pracy,	pełniąca	funkcję	PR	
managera	na	mojej	uczelni	–	wtedy	WSNHiD.	To	od	niej	otrzymu-
ję	 zadanie:	 zebrać	grupę	studentów,	 którzy	w	 ramach	współpracy	
z	Migaj.eu	zamigają	piosenki	podczas	koncertu	planowanego	na	na-
szej	uczelni.	Tak	mi	się	to	podoba,	że	sama	też	podejmuję	wyzwanie	
i	po	wielu	godzinach	pracy	w	domowym	zaciszu	na	tyle	poznaję	taj-
niki	języka,	że	postanawiam	zamigać	z	okazji	Dnia	Matki	przepiękną	
piosenkę	Violetty	Villas	„List	do	matki”.	Nagrywam	ją	w	formie	video	
i	wrzucam	do	sieci.

No…	Grammy	bym	za	to	nie	dostała,	choć	migałam	z	serca.	By	robić	
to	lepiej,	od	eksperta	PJM,	Olgierda	Kosiby	z	Migaj.eu,	dostaję	piękny	
prezent:	„Leksykon	języka	migowego”.	
 

Nie migaj się od migania

Judyta	Kotarbasię	 do	 skarbonek,	 byłoby	 cudownie!	 Ale	 jak	 to?	 Mamy	 wyjść	 
do	obcych	ludzi	i	prosić	o	pieniądze?
 
I	 wtedy	 zrozumiałam	 jedną	 rzecz:	 skoro	 tak	 trudno	 jest	 mi	 
prosić	 o	 pieniądze,	 i	 to	 nie	 dla	 siebie,	 to	 jak	 trudno	musi	 być	Basi	 
prosić	o	pomoc.	I	dlaczego	tego	nie	robi.	Ruszyłyśmy.

Studenci,	po	wysłuchaniu	historii	Basi,	obcej	przecież	dla	nich	osoby,	
dorzucali	swój	grosz.	Byłyśmy	zaskoczone	i	wzruszone.	Jeden	z	nich,	
pamiętam,	bo	był	bardzo	przystojny,	wziął	naszą	skarbonkę	 i	 sam	
przeszedł	się	wśród	kolegów,	którzy	nie	pytając,	wrzucali	pieniądze	
do	puszki.	

Nasze	 skarbonki	 stawały	 się	 coraz	 cięższe,	 a	 nasza	 radość	 
coraz	większa.	Nie	wiedziałyśmy,	ile	udało	nam	się	zebrać	pieniędzy,	
ale	wiedziałyśmy,	że	na	święta	na	pewno	wystarczy.	Studenci	nie	
zawiedli.	

Na	 koniec	 niedzielnego	 zjazdu	 wręczyliśmy	 Basi	 dwie,	 ciężkie	 
i	przyjemnie	brzęczące	skarbonki.	Nie	spodziewała	się	tego,	bo	akcję	 
udało	 się	 utrzymać	 w	 tajemnicy.	 Nigdy	 nie	 zapomnę	 wyrazu	 jej	 
twarzy,	na	której	niedowierzanie	mieszało	się	z	radością.	I	tych	łez,	
które	poleciały	nagle	po	jej	policzkach.

Gdy	 jechałam	 na	 święta	 pociągiem	 do	 Katowic,	 w	moje	 rodzinne	
strony,	rozpierała	mnie	duma.	Z	tego,	że	jestem	częścią	społeczności,	
która	choć	tak	różnorodna,	czuje	tak	samo.	I	potrafi	czynić	dobro.	
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Nie	 chcesz	 się	 dalej	 uczyć?	 Z	 lekkim	 zawstydzeniem	 przyznaję,	
że	pokonały	mnie	finanse.

Tuż	 przed	 Bożym	 Narodzeniem,	 w	 holu	 uczelni,	 staje	 strzelista	 
choinka.	Nie	spodziewam	się,	że	znajdę	pod	nią	jeden	z	najpiękniej-
szych	prezentów,	jaki	mogłam	sobie	wymarzyć.
 
Tak,	to	niesamowite!	Mogę	dalej	uczyć	się	migać!	Świętym	Mikołajem	
jest	Joanna	i	jej	dział!
 
Dofinansowanie	 otwiera	 drzwi.	 Trzytygodniowy	 kurs	 metodyczny	
dla	przyszłych	wykładowców	Polskiego	 Języka	Migowego.	 Jeszcze	
martwię	się	o	urlop,	bo	przypada	w	gorącym	okresie,	ale	wszyscy	 
mi	 sprzyjają.	 Moja	 szefowa	 też.	 Moja	 wdzięczność	 jest	 ogromna.	
Najpierw	zaufała	mi	Agata,	teraz	Joanna.

Dziś	mam	za	sobą	trzy	stopnie	nauki	PJM.	Joanna	też	nauczyła	się	
migać.	Paula	i	Natalia	–	koleżanki	z	działu	–	są	na	początku	swojej	
przygody	i	już	radzą	sobie	świetnie.

Jesteśmy	jedną	z	nielicznych	uczelni,	na	której	miga	cały	zespół.

Ostatnio	 ktoś	 zapytał,	 czy	 warto	 było	 poświęcić	 tyle	 czasu	 na	 
naukę	migania.	Pomyślałam	o	mojej	głuchej	sąsiadce,	która	na	moje	
pierwsze,	wydawałoby	się	zwykłe	dzień	dobry,	zareagowała	wzru-
szeniem.	Wzruszyłam	się	i	ja.	Poczułam	jak	ważne	jest	to,	co	razem	
robimy.	Nie	byłoby	to	możliwe	bez	zaufania,	otwartości	i	uważności	
na	drugiego	człowieka.	Tego	języka	też	uczymy	się	w	Collegium	Da	
Vinci.	Dlatego	mogę	biec	dalej,	 łapać	motyle	i	z	pasją	uczyć	języka	
migowego.	

Kiedy	kończę	współpracę	z	uczelnią,	kończy	się	też	moja	przygoda	
z	miganiem.	Leksykon	chowam	głęboko	do	szafy.	Nowe	obowiązki	
pochłaniają	mnie	bez	reszty.	Do	migania	nie	mam	głowy.	

W	2015	roku,	we	wrześniu	bronię	dyplom	i	w	listopadzie	zaczynam	
nową	pracę.	Wracam	na	uczelnię,	do	działu,	w	którym	do	tej	pory		
bywałam	wyłącznie	jako	studentka.	Zostaję	„panią	z	dziekanatu”.	

W	tym	samym	czasie	odzywa	się	do	mnie	Olgierd.	

Rozmowa	telefoniczna	jest	krótka,	ale	brzemienna	w	skutki.
	 –	 Cześć,	 od	 lutego	 zaczynamy	 kurs	 Polskiego	 Języka	 Migowego.	
Mamy	wolne	miejsce.	Chętna?	
	–	Hej.	Zaskoczyłeś	mnie.	Muszę	to	przemyśleć.	
	–	Mogłabyś	poprawić	„List	do	matki”.	Nie	zastanawiaj	się	długo.	–
Rozłącza	się.	

Rozmowa	 ulatuje	 mi	 z	 pamięci	 do	 czasu,	 gdy	 podczas	 robienia	 
porządków	 w	 szafie	 znajduję	 zapomniany	 leksykon.	 Otwieram	 
go	 z	 ciekawością.	 Mój	 wzrok	 pada	 na	 dedykację	 „Język	 migowy	 
w	rękach	tłumacza	łączy	dwa	światy.	Z	życzeniami	ukończenia	nauki	
języka	migowego”.	To	jest	impuls.	Tak.	Zrobię	to!	–	postanawiam.

Jestem	szczęśliwa,	ale	i	zestresowana,	gdy	w	lutym	2016	roku,	bieg- 
nę	 spóźniona	 na	 pierwsze	 zajęcia.	 Po	 paru	 spotkaniach	mogę	 już	
bez	obaw	zamigać	–	Ja	imię	Judyta,	mój	znak	migowy	kot,	ja	słyszeć.	
Ja	uczyć	–	się	język	migowy.	

Zmienia	się	coś	jeszcze.	Wiem,	jak	ważna	jest	dla	osób	głuchonie-
mych	możliwość	swobodnego	kontaktu	ze	słyszącymi.	To	 ich	okno	
na	świat.	I	ja	chcę	to	okno	szerzej	otworzyć.

Cena	 kolejnego	 kursu	 sprowadza	 mnie	 na	 ziemię.	 Nie	 podołam.	
Po	raz	drugi	rozstaję	się	z	miganiem.	Tym	razem	z	ciężkim	sercem.	

Pełnomocnik	 Rektora	 ds.	 studentów	 niepełnosprawnych	 Joanna	
Szymanowicz	dopytuje:	Nie	chodzisz	już	na	kursy	języka	migowego?	 
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Karolina Bobko

Kiedyś	 studentka	 politologii	 w	WSNHiD.	 Dzisiaj	 pracownik	 Działu	 
Marketingu	 i	 Sprzedaży	 oraz	 Anioł	 CDV.	 Związana	 z	 uczelnią	 
od	ponad	14	lat.	W	życiu	i	w	pracy	kieruje	się	zasadą,	że	„po	każdej	
burzy	ostatecznie	pojawia	się	tęcza”.

Koordynator ds. rekrutacji i sprzedaży
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klasie	 liceum.	 Już	 wtedy	 interesował	 się	 uczelnią.	 Pytał	 o	 ofertę	 
i	 perspektywy.	 Miał	 mnóstwo	 pomysłów	 i	 energii.	 Pomyślałam,	
że	 idealnie	pasuje	do	uczelni	 ludzi	 ciekawych.	Przez	kolejne	2	 lata	 
utrzymywałam	 z	 nim	 kontakt.	 Informowałam	 go	 o	 różnych	 
wydarzeniach	 na	 uczelni,	 o	 projektach	 i	 zmianach.	 Nie	 zdziwiłam	
się,	gdy	po	zdaniu	matury	został	studentem	doradztwa	i	coachingu,	
a	wkrótce	ambasadorem	swojego	kierunku.

Najbardziej	 jednak	 utkwiła	 mi	 w	 pamięci	 historia	 sprzed	 kilku	 lat.
Zbliża	 się	 przerwa	 świąteczna.	 Pochodzę	 z	 innego	 miasta,	 więc	
na	 święta	 zawsze	 wyjeżdżam	 z	 Poznania.	 Na	 uczelni	 już	 pustki,	 
cisza	 zalega	 na	 korytarzach,	 ostatni	 pracownicy	 powoli	 kończą	
swoje	dyżury.	Patrzę	na	zegarek,	odliczam	godziny	do	wyjazdu	do	
domu,	w	myślach	siadam	do	lepienia	uszek,	rozwieszam	światełka	
na	choince.	Dla	spokoju	sumienia	postanawiam	sprawdzić	 jeszcze	
służbową	pocztę.	A	tu	e-mail	od	 jednej	ze	studentek.	Nazwijmy	 ją	
Anią.	Ma	problem.	Musi	napisać	pracę	na	zaliczenie,	a	literaturę	do	
tego	ma	tylko	w	bibliotece	w	Collegium	Da	Vinci.	Biblioteka	w	święta,	 
jak	 i	cała	uczelnia	zresztą,	 jest	zamknięta.	Na	dodatek	 jest	studentką	 
niestacjonarną,	 mieszka	 poza	 Poznaniem.	 Pisze,	 że	 jak	 tego	 nie	
zrobi,	 nie	 zaliczy	 przedmiotu.	 A	 jak	 nie	 zaliczy	 przedmiotu,	 będzie	 
powtarzać	rok.	A	jest	już	na	trzecim,	ostatnim	roku	studiów.

„No	do	licha”	–	myślę	sobie.	Śpiąca	królewna!	I	co	teraz?	Jestem	lekko	
zirytowana.	Jak	mogła	przegapić	tak	ważną	sprawę?	I	teraz	jeszcze	
podrzuca	mi	problem	jak	kukułcze	jajo?	No	ale	widać,	że	jest	zmar-
twiona.	A	może	ma	jakiś	ważny	powód?	Nie	ma	co.	Trzeba	się	zasta-
nowić	jak	pomóc.	Przecież	jej	tak	nie	zostawię...	

Z	drugiej	strony,	jest	już	naprawdę	późno.	Pole	manewru	niewielkie.	
W	mojej	głowie	myśli	galopują	jak	konie	na	Wielkiej	Pardubickiej.

Już	 wiem!	 Szczęśliwym	 trafem	 Ania	 także	 mieszka	 w	 moim	 
rodzinnym	mieście.	Wypożyczę	książki	w	bibliotece	na	swoje	konto.	 
Jeszcze	 zdążę.	 Tyle	 tego!	 Pakuję	 wszystko	 w	 dodatkową	 torbę	 
i	wyruszam	nie	tylko	w	świąteczną	podróż,	ale	i	z	misją	ratunkową.	
No	w	końcu	jestem	Aniołem...

Jestem	Aniołem.

Choć	moja	mama	ma	na	ten	temat	czasami	inne	zdanie	:-)

Co	robi	Anioł	w	Collegium	Da	Vinci?

Na	 przykład:	 ubiera	 się	w	 koszulkę	 z	 napisem	Collegium	Da	Vinci	
i	z	grupą	współpracowników	jedzie	kibicować	na	mistrzostwa	sko-
ków	na	trampolinie.	Dlaczego	tam?	Bo	tam	właśnie	startuje	Artur	–	
NASZ	STUDENT	–	zawodnik	tej	niezwykłej	dyscypliny	i	reprezentant	
kadry	narodowej.

Bo	Collegium	Da	Vinci	to	uczelnia,	która	lubi	wiedzieć,	czym	zajmują	
się	studenci	poza	studiowaniem.	Pytamy	ich	o	to.	Śledzimy	osiągnię-
cia,	wspieramy	w	sukcesach.	Staramy	się	im	towarzyszyć	w	poza-
uczelnianym	życiu.	

Każdy	kierunek	ma	też	swojego	ambasadora,	wybieranego	spośród	
studentów.	W	ten	sposób	angażujemy	studentów	we	wszystkie	wy-
darzenia,	zarówno	te	organizowane	w	gmachu	uczelni,	jak	również	
na	 zewnątrz:	m.in.	 Targi	 Edukacyjne	 czy	warsztaty	 organizowane	
dla	 licealistów.	Niektórzy	ambasadorzy	przygotowują	się	do	tej	roli	
latami.	Tak	było	w	przypadku	Bartka.
 
Odwiedził	mnie	ponad	3	 lata	 temu.	Uczył	 się	w	Zabrzu,	w	drugiej	

Anielskie misje

Karolina	Bobko
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Kto	by	pomyślał,	że	miejsce,	do	którego	poszłam	studiować,	stanie	
się	moim	drugim	domem.	

Kiedy	14	lat	temu	otworzyłam	drzwi	ówczesnej	Wyższej	Szkoły	Nauk	
Humanistycznych	i	Dziennikarstwa,	w	najśmielszych	marzeniach	nie	
przypuszczałam,	że	za	kilka	lat	będę	przez	nie	wchodziła	jako	jeden	 
z	 pracowników.	 W	 dodatku	 ten,	 którego	 głównym	 celem	 będzie	 
pomoc	kandydatom,	jak	również	studentom.	Takim	jak	ja	wtedy...

Gdy	 uczelnia	 zmieniła	 nazwę	 i	 profil	 z	 Wyższej	 Szkoły	 Nauk	 
Humanistycznych	 i	 Dziennikarstwa	 na	 Collegium	 Da	 Vinci,	 
ja	awansowałam	z	biblioteki	do	Działu	Marketingu	i	Sprzedaży.	

Nie	 było	 łatwo.	 W	 każdej	 zmianie	 jest	 trochę	 słodkiego	 i	 trochę	
gorzkiego.	 Ja	 też	 musiałam	 poczekać	 na	 swój	 czas	 i	 przełknąć	 
kilka	 „ości”.	 A	 tak	 bardzo	 chciałam	 się	 wykazać	 umiejętnościami,	 
które	 przydałyby	 się	 w	 rekrutacji	 nowych	 studentów.	 Studentom	
pomagałam	od	początku,	 jeszcze	 jako	przewodnicząca	Prezydium	
Samorządu	 Studentów.	 Złościło	 mnie,	 że	 nikt	 nie	 zauważa	 tego,	 
co	robię.	Przecież	mogłabym	być	już	Aniołem.	Nazywamy	tak	u	nas	
osoby,	które	opiekują	się	kandydatami	 i	studentami,	wspierając	 ich	
zarówno	 na	 uczelni,	 jak	 i	 poza	 nią.	 Czułam,	 że	 mam	 odpowied-
nie	 cechy,	 które	mogłabym	wykorzystać	w	 rekrutacji	 kandydatów.	 
Czułam	 też,	 że	 umiałabym	 przekonać	 do	 uczelni	 studentów,	 
którzy	z	różnych	powodów	myśleli	o	rezygnacji	ze	studiów.	

Nie wszystko od razu

Karolina	Bobko

Na	 przekazanie	 książek	 umawiamy	 się	 na	 dworcu	 PKS.	 Chyba	 
do	 końca	nie	wierzyła,	 że	 się	 tu	 zjawię	 z	 książkami.	 Prawie	 rzuca	 
mi	się	na	szyję.

Co	 było	 dalej?	 Ania	 skończyła	 ostatni,	 szósty	 semestr.	 A	 pracę	 
obroniła	na	piątkę.

A	ja?	Ja	mogę	powiedzieć	tylko	jedno:	kiedy	widzę	moich	studentów	
zadowolonych	i	radośnie	zaskoczonych,	rosną	mi	skrzydła!
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Uczyłam	 się	 więc	 anielskiej	 cierpliwości	 i	 nadal	 pracowałam	 
w	bibliotece,	dodatkowo	wspomagając	różne	projekty.	

Aż	 stało	 się.	Na	 uczelni	 rozpoczęto	 poszukiwania	 nowego	Anioła.	 
Zgłosiłam	 się	 natychmiast	 i…	 zostałam	 kolejnym	 Aniołem,	 
a	 ówczesna	 Kanclerz	 dała	 mi	 możliwość	 stworzenia	 tego	 
stanowiska	tak,	jak	chcę.

Ruszyłam	 w	 świat.	 Spotkania	 z	 maturzystami	 z	 całej	 Polski,	 
jak	i	spoza	jej	granic,	były	niesamowitą	okazją	by	usłyszeć,	czego	tak	
naprawdę	potrzebują.	Decyzja	 i	wybór	przyszłej	zawodowej	drogi,	 
to	 jedna	 z	 najważniejszych	 decyzji	 w	 życiu.	 I	 oni	 musieli	 ją	 pod-
jąć.	A	 ja	słuchałam,	o	czym	marzą	 i	 czego	pragną.	Przez	 trzy	 lata	 
swojego	 działania	 spotkałam	 się	 z	 około	 300	 kandydatami.	 
Moja	 cierpliwość	 została	 nagrodzona.	 Rektor	 zaproponował	 mi	
przejście	do	Działu	Marketingu	i	Sprzedaży,	w	którym	pracuję	do	dzi-
siaj.	Swoją	historią	dzielę	się	zarówno	z	kandydatami,	 jak	 również	
z	ich	rodzinami,	które	mnie	odwiedzają.	A	oni	dziwią	się,	jak	to	jest,	
że	w	tym	świecie,	gdzie	wszystko	tak	szybko	się	zmienia,	 ja	zwią-
załam	się	z	jedną	organizacją,	i	od	14	lat	wiernie	i	lojalnie	jej	służę.

Zachęcam	młodych	 ludzi,	żeby	 już	od	początku	tworzyli	 tak,	 jak	 ja,	
swoją	 historię	 z	 Collegium	 Da	 Vinci.	 Opowiadam	 im,	 jak	 ciekawą	
i	innowacyjną	uczelnią	jesteśmy.	Często	wspominam	też	założycieli	
uczelni.	Dzięki	ich	zaufaniu	do	pracowników,	Collegium	Da	Vinci	jest	
uczelnią	niestandardową.	Uczelnią	ludzi	ciekawych.	Dlatego	każdą	
wolną	przestrzeń	wypełniamy	naszymi	studentami	i	absolwentami,	
angażujemy	ich	do	wszystkich	projektów,	zatrudniamy	na	uczelni.

Przeszłam	 długą	 drogę.	 Od	 bycia	 studentką,	 przewodniczącą	 
Prezydium	 Samorządu	 Studenckiego,	 do	 pracy	 etatowej.	 Nauczy-
łam	się,	że	nie	zawsze	wszystko	otrzymujemy	od	razu.	Zrozumiałam,	
że	czasami	wskazana	jest	odrobina	pokory	i	cierpliwość.

I	 nie	 tylko	 ja	 już	 wiem,	 że	 Collegium	 Da	 Vinci,	 to	 taka	 uczelnia,	 
do	której	można	po	prostu	wejść	z	dokumentami	na	studia	i	zostać	
w	niej	na	wiele	lat.
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Krzysztof Patkowski

Na	co	dzień	staram	się	przygotowywać	ciekawym	ludziom	szczegól-
ne	miejsce	do	nauki	i	praktyki,	tak	projektować	nowe	kierunki	studiów	
w	CDV,	aby	mogli	 jako	absolwenci	efektywnie	 i	efektownie	wkroczyć	
na	rynek	pracy.	Robię	to,	ponieważ	mam	świadomość,	i	sam	doświad-
czyłem	tego	podczas	swoich	studiów,	iż	na	polskich	uczelniach	eduka-
cja	cały	czas	jeszcze	sprowadza	się	do	pamięciowego	i	mechanicznego	
przyswajania	wiedzy.	Osiem	lat	temu,	szef	jednej	ze	współpracujących	
z	uczelnią	firm	zapytał	mnie	z	wyrzutem,	dlaczego	absolwenci	polskich	
uczelni	nie	umieją	pracować	w	zespołach,	skutecznie	komunikować	się,	
radzić	sobie	ze	stresem	i	presją	czasu.	Udałem	wtedy,	że	nie	słyszę	py-
tania,	bo	miałem	świadomość,	że	 i	moim	studentom	może	brakować	
tego	rodzaju	kompetencji.	Od	tego	czasu	staram	się	tworzyć	wszystkie	
kierunki	studiów	tak,	by	łączyć	w	nich	wiedzę	z	praktyką	i	kompeten-
cjami	społecznymi,	które	często	mają	decydujący	wpływ	na	zdobycie	
przez	absolwenta	wymarzonej	pracy.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
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Paweł	zadzwonił	po	kilku	dniach.	Żeby	zyskać	trochę	czasu	powie-
działem	mu,	że	czekam	jeszcze	na	odpowiedź	profesora.	To	był	ten	
moment,	w	którym	trzeba	było	albo	sięgnąć	po	słuchawkę	telefonu,	
albo	 nie	 dzwoniąc,	 powiedzieć	 Pawłowi,	 że	 niestety	 nie	 udało	 się	
nic	załatwić.	Tak,	przyszło	mi	do	głowy	również	i	takie	rozwiązanie	
tego	problemu.	W	końcu	jednak	wybrałem	numer	telefonu	profeso-
ra.	Zgodnie	z	przewidywaniami,	profesor	grzecznie,	acz	w	krótkich,	
żołnierskich	słowach,	uświadomił	mi,	iż	student	zgodnie	z	regulami-
nem	nie	ma	możliwości	zdawania	raz	jeszcze,	a	w	ogóle	byłoby	to	
nieuczciwe	w	stosunku	do	innych.	Przyznałem	mu	rację	i	specjalnie	
dalej	nie	naciskałem	ciesząc	się	w	głębi	duszy,	że	mam	już	to	z	głowy	
i	można	o	całej	sprawie	zapomnieć.	

Dwa	 dni	 później	 Paweł	 przyszedł	 do	 mnie	 na	 dyżur	 ponownie.	 
Chcąc	załatwić	to	szybko	powiedziałem,	że	rozmawiałem	z	profeso-
rem,	zrobiłem	wszystko	co	w	mojej	mocy,	ale	niestety	będzie	musiał	
za	rok	powtórzyć	ostatni	semestr	studiów.	Paweł	przyjął	to	spokoj-
nie,	 choć	miałem	wrażenie,	 jakby	zgasły	mu	oczy.	Był	 zasmucony.	
Spojrzałem	uważniej	i	dopiero	wtedy	zobaczyłem,	jaki	był	zmęczony.

W	tym	samym	momencie	Paweł	powiedział,	że	w	takim	razie	będzie	
musiał	 zrezygnować	 ze	 studiów	 i	 zająć	 się	 tylko	 pracą.	Ogromnie	 
mi	 też	 dziękuje,	 że	 tak	 bardzo	 zaangażowałem	 się	 w	 tę	 sprawę	
i	chciałem	mu	pomóc.	

Wyszedł,	a	mnie	zrobiło	się	wstyd.	

Następnego	 dnia	 zadzwoniłem	 ponownie	 do	 profesora.	 Nie	 była	 
to	 łatwa	 rozmowa.	 Ostatecznie	 profesor	 zgodził	 się	 raz	 jeszcze	
przepytać	studenta,	dając	mi	jednak	jednoznacznie	do	zrozumienia,	
że	więcej	nie	życzy	sobie	tego	rodzaju	telefonów.	

Zadzwoniłem	 do	 Pawła.	 Powiedziałem,	 że	 ma	 jeszcze	 jedną	 
szansę	 i	 MUSI	 zdać.	 Przyszedł	 do	 mnie	 w	 dniu	 egzaminu.	 
Wyglądał	 jak	 zjawa.	 Uczył	 się	 przez	 kilka	 nocy,	 po	 pracy.	 Długo	 
czekałem	na	jego	telefon.	Zacząłem	się	denerwować.	

To	 było	 w	 pierwszym	 roku	 mojej	 pracy	 na	 stanowisku	 dziekana.	 
Paweł	był	 jednym	ze	 studentów,	 z	 którymi	miałem	zajęcia	na	po-
litologii.	 Bliżej	 poznaliśmy	 się,	 gdy	 pod	 koniec	 szóstego	 semestru,	 
tuż	 przed	 obroną	 pracy	 licencjackiej,	 przyszedł	 do	mnie	 na	 dyżur.	 
Powiedział,	 że	 ma	 problem	 z	 jednym	 zaliczeniem	 i	 bardzo	 prosi	 
o	pomoc.	Jeśli	nie	zda,	nie	ukończy	studiów,	nie	będzie	mógł	zapisać	
się	na	studia	magisterskie	 i	straci	 rentę	socjalną,	z	której	w	dużym	
stopniu	utrzymywała	się	jego	rodzina.

Paweł	podchodził	do	tego	zaliczenia	już	trzy	razy,	niestety	bez	rezul-
tatu.	Tłumaczył	się,	że	musi	pracować,	żeby	utrzymać	siebie	i	rodzi-
nę	a	w	ostatnim	czasie	nie	miał	zbyt	wiele	czasu	na	naukę.	Zapytał	
mnie,	czy	mógłbym	porozmawiać	z	wykładowcą	o	możliwości	wy-
znaczenia	dodatkowego	terminu	zaliczenia.	Mimo,	że	gdzieś	w	głę-
bi	 serca	 rozumiałem	 jego	 sytuację,	 nie	 byłem	 specjalnie	 zachwy-
cony	wizją	 takiej	 pomocy.	 Pomyślałem	 sobie,	 że	 jeśli	 ktoś	 nie	 dał	
rady	w	trzech	podejściach,	 to	 i	czwarte	nic	nie	zmieni.	Dodatkowo	 
wizja	rozmowy	z	bardzo	wymagającym,	zasadniczym	i	pilnującym	 
formalności	profesorem	nie	wywoływała	u	mnie	entuzjazmu.	

Trochę	na	odczepnego,	trochę,	żeby	móc	w	końcu	pójść	do	domu	–	 
spotkanie	 z	 Pawłem	 było	 moim	 ostatnim	 w	 tym	 dniu	 i	 wypadło	 
na	 10	 godzinę	 pracy	 –	 powiedziałem	 mu,	 że	 zajmę	 się	 sprawą,	 
poprosiłem	 o	 kontakt	 w	 kolejnym	 tygodniu	 i…	 zapomniałem	 
o	wszystkim.

Telefon

Krzysztof	Patkowski
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To	 było	 sześć	 lat	 temu.	 Ziemia	 nagle	 zaczęła	 nam	 się	 usuwać	
spod	nóg.	Jako	prodziekan	uczelni	–	wtedy	jeszcze	Wyższej	Szkoły	 
Nauk	Humanistycznych	i	Dziennikarstwa	–	z	niepokojem	patrzyłem	 
na	 odpływ	 studentów	 do	 uczelni	 publicznych.	 Liczba	 młodych	 
ludzi	 wybierających	 się	 na	 studia	 w	 Polsce	 zmalała	 tak	 bar-
dzo,	 że	 wszyscy	 znajdowali	 miejsce	 na	 darmowych	 kierunkach	 
oferowanych	przez	szkoły	państwowe.	

Wtedy	po	raz	pierwszy	zdałem	sobie	sprawę,	że	te	wszystkie	plotki,	 
kuluarowe	 rozmowy	 i	 pytania	 co	 z	 nami	 będzie,	 czy	 WSNHiD	 
przetrwa,	 czy	 w	 jej	 budynku	 powstanie	 biuro,	 a	 może	 hotel,	 
nie	 są	 już	 tylko	miejskimi	 legendami,	 jakie	 pojawiają	 się	w	 każdej	 
firmie,	ale	mogą	się	wkrótce	ziścić.	

Prawdziwym	 wstrząsem	 była	 dla	 mnie	 ostatnia	 rekrutacja	
na	politologię.	Kierunek,	który	sam	kończyłem,	tak	mi	bliski.	Kierunek,	 
na	 który	 jeszcze	 2-3	 lata	 wcześniej	 rekrutowało	 się	 corocznie	 
kilkaset	osób.	Teraz	zapisała	się	jedna!!!	

Pamiętam	jak	szukaliśmy	pomysłów,	by	zrobić	coś	zupełnie	nowego.	 
Setki	 przegadanych	 godzin,	 nieprzespanych	 nocy.	 Czuliśmy,	 
że	 to	 musi	 być	 coś,	 czego	 nie	 ma	 w	 ofercie	 innych	 uczelni,	 
a	jednocześnie	coś	atrakcyjnego	zarówno	dla	kandydatów,	jak	i	ich	
przyszłych	 pracodawców.	 Kierunek,	 który	 podąży	 za	 rynkowymi	
trendami.	

Moment przełomu

Krzysztof	PatkowskiW	końcu	zadzwonił.	Zdał.

Później	 napisał	 pracę	magisterską,	 a	właściwie	 prawie	 doktorską,	
bo	liczy	ponad	350	stron.	

Po	 obronie	 dostałem	 od	 niego	 książkę	 z	 dedykacją.	 Napisał	 
tam:	 „Za	 wszystko	 z	 całego	 serca	 dziękuję.	 Jestem	 szczęśliwy	
i	 dumny,	 że	 moja	 praca	 magisterska	 powstała	 pod	 pana	 kierow-
nictwem.	Cieszę	się,	 że	 ten	etap	mojej	5-letniej	podróży	edukacyj-
nej	 dobiegł	 końca.	 Jestem	 zaszczycony,	 że	 mogłem	 poznać	 pana	 
i	 kadrę	 wykładowców	 WSNHiD,	 a	 później	 Collegium	 Da	 Vinci.	 
Wierzę,	 że	 koniec	 tej	 ścieżki	 kształcenia	 rozpocznie	 nowy,	 
równie	owocny	rozdział	mojego	życia”.

Dzisiaj	Paweł	kończy	studia	doktoranckie.	Mam	nadzieję,	że	niedłu-
go	odwiedzi	mnie	już	jako	doktor.	Warto	było	wykonać	ten	telefon.	
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Cały	ten	proces	nie	był	łatwy	ani	dla	mnie,	ani	dla	pozostałych	pra-
cowników.	 Właściwie	 całkiem	 szczerze	 powinienem	 powiedzieć,	
że	to	był	bardzo	trudny	czas.	Nie	zawsze	wszystko	się	udawało.	

Nie	brakowało	niedowiarków.	Nowe	projekty	traktowane	były	często	 
z	 rezerwą.	 Najgorszy	 był	 ten	 opór	 przed	 zmianami.	 Na	 szczęście	 
nie	dało	się	zatamować	naszego	entuzjazmu.

Dzisiaj	z	satysfakcją	mogę	powiedzieć,	że	z	lokalnej	szkoły	zamienili-
śmy	się	w	prestiżową	uczelnię,	która	ma	w	swojej	ofercie	niepowta-
rzalne	kierunki	studiów.	I	studiują	u	nas	ciekawi	świata	młodzi	ludzie	
z	całej	Polski	i	z	zagranicy.

Cieszy	 mnie	 też	 ogromnie,	 gdy	 widzę,	 jak	 bardzo	 nasi	 partnerzy	 
biznesowi	cenią	sobie	współpracę	z	Collegium	Da	Vinci.	Rozumieją,	 
że	daje	im	to	możliwość	uczestniczenia	w	kształceniu	młodych	ludzi.	 
Ciekawych	 ludzi.	 A	 te	 przenikające	 się	 światy	 biznesu	 i	 nauki,	 
otwierają	studentom	nowe	horyzonty.	

Bo	o	to	przecież	chodzi	w	tym,	co	robimy.	

Chcieliśmy,	 by	 był	 uniwersalny	 i	 oparty	 o	 rozwój	 kompetencji	 
społecznych	takich	jak	umiejętność	pracy	w	zespole	czy	efektowna	 
i	 efektywna	 komunikacja.	 Chcieliśmy,	 aby	 jego	 absolwenci	 mogli	 
sobie	z	łatwością	poradzić	na	zmieniającym	się	rynku	pracy.	

Pomysł	się	urodził	 i	wkrótce	mieliśmy	program	studiów	w	ogólnym	 
zarysie.	 Potrzebna	 była	 jeszcze	 nazwa.	 Mimo	 wielu	 propozycji	 
nie	mogliśmy	znaleźć	tej	właściwej.	

Żyłem	 tym	 projektem	 i	 nie	 wiem,	 co	 bym	 dał,	 żeby	 się	 wszystko	 
udało.	Rozwiązanie	pojawiło	się	nieoczekiwanie.	Jechałem	z	kolegą	
autobusem	i	z	wypiekami	na	twarzy	opowiadałem	o	naszym	nowym	
pomyśle.	 Trochę	 też	 narzekałem,	 że	mamy	 zastój,	 bo	 nie	możemy	 
wymyślić	 nazwy.	 I	 wtedy	 mój	 kolega	 zaproponował	 –	 a	 może	 
„doradztwo	 i	 coaching”?	 Gdy	 to	 powiedział,	 przeszły	 mnie	 ciarki.	 
Od	razu	poczułem,	że	to	jest	strzał	w	dziesiątkę.

I	tak	narodził	się	pierwszy	z	unikatowych	i	praktycznych	kierunków,	 
które	 odmieniły	WSNHiD,	 a	 później	 Collegium	 Da	 Vinci.	 Pierwsza	 
rekrutacja	 na	 nowy	 kierunek	 przyciągnęła	 ponad	 100	 kandy-
datów.	 A	 potem	 było	 już	 tylko	 lepiej.	 Pojawiły	 się	 kolejne,	 do	 tej	
pory	 nieznane	 kierunki	 –	 mediaworking,	 zarządzanie	 kreatywne.	 
Studia	 licencjackie	 i	 magisterskie.	 Z	 radością	 zauważyłem,	
że	dla	wielu	kandydatów	staliśmy	się	Uczelnią	pierwszego	wyboru,	 
a	nie	opcją	rezerwową	numer	dwa	czy	trzy.

Pamiętam,	 jak	 byłem	 na	 początku	 zaskoczony,	 że	 niektórzy	 
kandydaci	 przyjeżdżają	 do	 nas	 już	 w	 czerwcu,	 gdy	 tylko	 
rozpoczyna	 się	 rekrutacja.	A	 oni	 chcieli	 zarezerwować	 sobie	miej-
sce	na	wymarzonym	kierunku.	Początkowo	kandydaci	 z	 odległych	
stron	Polski	jeszcze	nas	dziwili	–	do	Collegium	Da	Vinci	przyjeżdżać	
z	 drugiego	 końca	 Polski?	 Przecież	 to	 zawsze	 była	 lokalna	 szkoła.	 
Dzisiaj	to	już	zupełnie	naturalne,	że	mamy	studentów	z	całego	kraju.	
Początkowo	 złościło	 mnie,	 i	 moich	 kolegów	 zresztą	 też,	 że	 inne	
uczelnie	kopiują,	często	bardzo	wiernie,	nasze	pomysły.	Dzisiaj	mam	
więcej	 dystansu.	 Traktuję	 to	 jako	 potwierdzenie,	 że	 idziemy	 dobrą	
drogą.	No	i	że	naśladują	najlepszych!	
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Łukasz Fojutowski

Na	co	dzień	zajmuję	się	wszystkim	tym,	co	jest	związane	z	szeroko	 
rozumianą	dydaktyką	w	Collegium	Da	Vinci.	Wdrażam	i	prowadzę	 
z	zespołem	przeróżne	projekty	edukacyjne,	wyszukuję	do	współpracy	 
ekspertów,	ludzi	pozytywnie	zakręconych	i	dbam	o	to,	żeby	wszystko	 
organizacyjnie	 trzymało	 się	 kupy.	 Pracuję	 jako	 wykładowca,	 coach	 
i	 trener	 w	 obszarze	 zarządzania.	 Robię	 to	 wszystko,	 bo	 jestem	 
ciekawy	ludzi	i	lubię	pomagać	im	w	rozwoju.

Prorektor Collegium Da Vinci
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że	jeżeli	chłopak	nie	da	z	siebie	nic	na	tym	etapie,	to	nikt	za	niego	nie	
wykona	tej	pracy	i	żaden	plan	nie	pomoże.

Piotrek	zaczął	biegać.	Początki,	jak	to	zwykle	bywa,	były	trudne.	Prze-
biegnięcie	kilkuset	metrów	okupione	było	zadyszką	i	wiadrem	potu.	
Serce	waliło	jak	oszalałe	i	chłopak	nie	mógł	złapać	tchu.	Co	chwila	
przychodziły	mu	do	głowy	myśli,	żeby	to	zostawić,	odpuścić	sobie,	
że	przecież	 to	nie	ma	sensu.	Ale	Piotrek	 już	podjął	decyzję,	że	NIE	
CHCE	BYĆ	GRUBY.	No	więc	biegł	dalej,	coraz	dalej	i	coraz	szybciej.	
Po	jakimś	czasie	wrócił	do	centrum	sportu	–	zdał	pierwszy	egzamin.	
Nie,	nie	z	biegania	–	z	tego,	że	CHCE.	Rafał	pomógł	mu	przygoto-
wać	dietę	oraz	plan	treningowy,	pokazał	jakie	ćwiczenia	wykonywać	
na	siłowni,	a	jakie	podczas	treningu	biegowego.	Udzielał	wskazówek	
i	–	jak	to	Rafał	–	motywował	w	swój	szorstki,	męski	sposób.

A	Piotrek	biegł	dalej,	 coraz	dalej	 i	 coraz	szybciej.	Trenował,	czytał,	
pytał	 i	 szukał	wszędzie	 informacji	 o	bieganiu.	Po	niedługim	czasie	
przyszły	 pierwsze	 upragnione	 efekty,	 które	 zmotywowały	 go	 do	 
dalszego	 działania.	 Osiągał	 kolejne	 założone	 cele,	 pozbywał	 się	 
kolejnych	 kilogramów	 i	 pokonywał	 kolejne	 granice	 –	 dystans	 pię-
ciu	kilometrów,	dziesięciu,	piętnastu…	Stawał	się	 coraz	pewniejszy	 
siebie,	 dzięki	 czemu	 coraz	 lepiej	 radził	 sobie	 również	 na	 studiach.	
Czas	mijał	i	okazało	się,	że	Piotrek	ma	do	biegania	szczególny	talent.	 
Zanim	 skończył	 studia	 miał	 już	 o	 bieganiu	 i	 żywieniu	 sportowym	 
taką	 wiedzę,	 że	 układał	 plany	 treningowe	 i	 dietę	 nie	 tylko	 innym	
chłopakom	 z	 AZS-u,	 ale	 też	 Rafałowi.	 Piotrek	 odkrył	 swoją	 pasję	 
i	jak	się	okazało	–	swój	sposób	na	życie.

Piotrek	w	niczym	nie	przypomina	 tego	 rudego	chłopaka	z	nadwa-
gą	 sprzed	 lat.	 Zawodowo	 zajmuje	 się	 trenowaniem	 maratończy-
ków	i	wszystkich,	którzy	chcą	coś	zmienić	w	swoim	życiu.	Osiągnął	
wiele	w	sporcie	amatorskim.	Został	wybrany	 jako	 jeden	z	dwuna-
stu	uczestników	z	całego	świata	do	biegu	wokół	Mont	Blanc	ASICS	
Beat	 The	 Sun.	W	 jednym	 z	 włoskich	maratonów,	 kiedy	 zobaczo-
no	 jego	wyniki	postawiono	go	na	starcie	w	pierwszej	 linii	z	zawo-
dowymi	 biegaczami.	 Tego	 nie	 można	 sobie	 kupić,	 ani	 załatwić	 –	 
to	trzeba	sobie	wybiegać…

Na	 imię	miał	Piotrek.	Był	 zwyczajnym	chłopakiem,	 który	przyszedł	
studiować	na	naszą	uczelnię	stosunki	międzynarodowe.	Interesował	
się	 tym,	 co	dzieje	 się	na	 świecie	 i	 od	pierwszych	zajęć	brał	udział	
w	 dyskusjach.	 Na	 początku	 dość	 nieśmiało,	 ale	 z	 czasem	 powoli	
się	rozkręcał.	Zapamiętałem	go	jako	pozytywnego,	uśmiechniętego	
i	uprzejmego,	ale	raczej	nieśmiałego,	młodego	człowieka.	Wydawa-
ło	się,	że	trzeba	go	zachęcać,	żeby	pokazał	kawałek	siebie.	Pewnie	
można	by	tak	powiedzieć	o	wielu	studentach	pierwszego	roku...

Jednak	Piotrek	miał	pewien	problem.	Miał	sporą	nadwagę.	Szczerze	
mówiąc,	nie	wyróżniał	się	bardzo,	ale	bycie	grubym	to	jeden	z	tych	
problemów,	 które	 siedzą	 w	 głowie,	 podszeptują	 złe	 myśli	 o	 nas	 
samych,	 dręczą	 nas	 i	 nie	 pozwalają	 rozwinąć	 skrzydeł.	 Eee	 tam...	 
co	to	za	problem?	–	mógłby	ktoś	powiedzieć.	Jednak	nie	dla	chłopa-
ka,	który	jest	otyły	i	rudy.	Dzieci	potrafią	być	okrutne	i	wyśmiać	każdą	
inność,	a	echo	tego	śmiechu	słychać	na	długo	potem,	kiedy	już	wej-
dziemy	w	dorosłe	życie.	To	ten	rodzaj	problemu,	z	którym	mierzymy	
się	na	różne	sposoby,	ale	wciąż	przegrywamy	tracąc	wiarę	w	siebie.	
Chyba,	że	coś	się	wydarzy.
Decyzja	 o	 tym,	 żeby	 przyjść	 do	 centrum	 sportu	 Collegium	 Da	 
Vinci	 nie	 była	 łatwa,	 ale	 Piotrek	 już	 ją	 podjął.	 Poszedł	 do	 Rafała,	 
szefa	uczelnianego	AZS-u,	zebrał	się	na	odwagę,	powiedział	w	czym	
rzecz	 i	 poprosił	 o	 przygotowanie	 planu	 treningowego.	 Jakże	 był	 
zdziwiony,	 kiedy	 usłyszał:	 „Bierz	 trampki	 i	 zasuwaj	 do	 parku!”	 Jak	
to?	Tylko	tyle?	Trener	uśmiechnął	się	tylko	pod	nosem,	bo	wiedział,	

Biegnąc za marzeniem

Łukasz	Fojutowski
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Aż	 przyszedł	 rok	 2011.	 Zbyt	 zadufani	 w	 swoją	 doskonałość	 
zapomnieliśmy,	że	studia	nie	są	dla	nas,	ale	dla	naszych	studentów	
i	to	oni	zdecydują,	czy	chcą	z	nami	spędzić	kilka	lat	swojego	życia.	
No	i	stało	się	–	rekrutacja	zaczęła	pikować,	sale	świeciły	pustkami.	

Gwizdek.	Żółta	kartka.

Z	 tej	 lekcji	 nie	 wyciągnęliśmy	 jednak	 właściwych	 wniosków.	 
Zamiast	 zastanowić	 się	 nad	 tym,	 czy	 nie	 powinniśmy	 zmienić	 
naszego	działania,	robiliśmy	to	samo,	opisując	to	tylko	lukrowanym	
marketingowym	 językiem	 i	 wprowadzając	 kosmetyczne	 zmiany.	
Wydawało	nam	się,	że	to	wystarczy.	

Nie	 wystarczyło.	 Co	 prawda	 na	 chwilę	 zwiększyliśmy	 rekrutację,	 
ale	 studenci	 szybko	 zauważyli,	 że	 to	 tylko	marketing.	 I	 że	 nie	ma	 
wiele	wspólnego	z	rzeczywistością.	

Gwizdek.	Czerwona	kartka.	

Emocje	na	uczelni	sięgały	zenitu	–	popłoch,	panika,	gorączkowe	dys-
kusje	i	spory.	Zebraniom	i	naradom	nie	było	końca.	Niezadowolenie	
studentów	i	niska	rekrutacja	przesądziły	rozwój	wypadków.

Gwizdek.	Koniec	meczu?	

Choć	 dawniej	 nasze	 młodzieńcze	 pomysły	 nie	 spotykały	 się	 
z	 przychylnością,	 to	w	 tej	 sytuacji	 postawiono	wszystko	 na	 jedną	
kartę.	Będą	zmiany!	Młodzi	i	niedoświadczeni	w	2012	roku	staliśmy	 
się	 rektorami	 i	 dziekanami.	 Tak,	 brakowało	 nam	 rutyny	 i	 obycia,	 
ale	nie	brakowało	pomysłów,	zapału	i	chęci	do	pracy.	

Wyciągnęliśmy	 wnioski	 z	 wcześniejszych	 błędów.	 Zaczęliśmy	 
budować	 uczelnię	 opartą	 na	 szacunku	 do	 naszych	 studentów.	
Wsłuchaliśmy	 się	 w	 ich	 głos	 i	 potrzeby,	 wzięliśmy	 odpowiedzial-
ność	za	ich	dalszy	los	na	rynku	pracy.	Zmienilismy	nazwę	z	Wyższej	 
Szkoły	Nauk	Humanistycznych	i	Dziennikarstwa	na	Collegium	Da	Vinci.

Łukasz	Fojutowski

Autobiografia

Prawdziwa	 opowieść	 o	 Collegium	 Da	 Vinci	 to	 nie	 kalendarium	 
w	 kronice	 uczelnianej,	 stos	 mniej	 lub	 bardziej	 udanych	 zdjęć,	 
zakurzony	 sztandar	 ani	 rektorskie	 berło	 polerowane	 przed	 waż-
nymi	uroczystościami.	To	zbiór	historii	setek	pracowników	 i	 tysięcy	 
studentów,	 którzy	 przez	 lata	 zostawili	 w	 uczelni	 część	 siebie.	 
To	jedna	z	nich.
 
Na	 początku	 było	 nas	 czworo	 –	 młodych,	 ambitnych,	 pełnych	 
pomysłów,	 krótko	po	doktoracie.	 Potem	dołączali	 kolejni.	 Ktoś	 tam	
„na	 trzecim	 piętrze”	 stwierdził,	 że	 da	 szansę	 młodości	 i	 tak	 roku	 
pańskiego	 2008	 zostaliśmy	 prodziekanami	 Wyższej	 Szkoły	 Nauk	
Humanistycznych	i	Dziennikarstwa.	

Nasze	szalone	pomysły	często	nie	spotykały	się	z	 radosnym	przy-
jęciem	znacznie	starszych	i	bardziej	doświadczonych	przełożonych.	
Nic	dziwnego,	uczelnia	była	wierną	kopią	uniwersytetów.	Kształciła	 
tysiące	studentów	na	kierunkach	uniwersyteckich,	zatrudniała	tych	
samych	 wykładowców,	 co	 uniwersytet	 i	 nabożnie	 pielęgnowała	 
tradycje	akademickie.	

To	 był	 beztroski	 czas,	 kiedy	wszyscy	 chcieli	mieć	 dyplom	 studiów	
wyższych,	studenci	nie	mieścili	się	w	salach,	a	wykładowcy	cieszyli	
się	większą	popularnością	niż	dzisiaj	celebryci.	Nikt	nie	spodziewał	
się	nadchodzącego	końca	–	świat	się	zmieniał,	a	my	–	jako	uczelnia	
–	nie	słuchaliśmy	naszych	studentów.	
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Do	współpracy	zaprosiliśmy	ponad	setkę	firm	i	organizacji	społecz-
nych.	Na	uczelni	pojawili	się	też	specjaliści	–	praktycy.	Pomogli	nam	
stworzyć	 i	 prowadzić	 studia	dostosowane	 zarówno	do	oczekiwań	
studentów,	 jak	 i	 pracodawców.	 Nie	 było	 łatwo	 i	 choć	 wiele	 nam	 
się	 udało,	 to	 popełniliśmy	 też	 sporo	 błędów.	Właściwie,	 cały	 czas	 
je	popełniamy,	jednak	to	dzięki	nim	nieustannie	się	rozwijamy.	

Nie	 zapominamy	 o	 trudnych	 momentach,	 które	 pozwoliły	 nam	 
zrozumieć,	 jak	 ważne	 w	 codziennym	 działaniu	 są	 takie	 wartości	 
jak	 zaufanie,	 szacunek	 i	 odpowiedzialność.	 I	 tego	 staramy	 się	
uczyć	 innych.	 Również	 tych	młodych,	 pełnych	 pasji	 pracowników,	 
którzy	mają	głowy	pełne	niecodziennych	pomysłów.	Niedługo	to	oni	
będą	pisać	dalsze	części	tej	opowieści.	
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Magdalena Ignaczak

Jestem	 psychologiem,	 trenerem	 biznesu	 oraz	 doradcą	 w	 zakresie	
przedsiębiorczości,	 zarządzania,	 budowania	 wizerunku	 i	 kariery.	
Moje	doświadczenie	trenerskie	obejmuje	ponad	3000	godzin	szko-
leń	 realizowanych	 dla	 przedsiębiorstw	 i	 administracji	 publicznej.	 
Zrealizowałam	 4400	 godzin	 konsultacji	 indywidualnych	 dla	właś- 
cicieli	 i	 pracowników	 MMŚP,	 nauczycieli	 i	 pracowników	 sektora	
oświaty,	studentów,	osób	poszukujących	pracy,	a	 także	młodzieży.	
Celem	mojej	 pracy	we	wszystkich	 obszarach,	 którymi	 się	 zajmuję,	
jest	 dzielenie	 się	 aktualną	wiedzą	 oraz	 doświadczeniem	 z	 osoba-
mi	i	podmiotami	koncentrującymi	się	na	rozwoju,	dawanie	inspiracji	 
do	 zmian	 i	 ulepszeń,	 umacnianie	 pozytywnego	 myślenia,	 a	 także	 
postawy	aktywnej.	Kieruję	się	przekonaniem,	że	życie	z	pasją	daje	
największą	 satysfakcję	 i	 spełnienie	 zarówno	w	 pracy	 zawodowej,	
jak	i	sferze	osobistej.	

Doradca ds. przedsiębiorczości
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I	 znalazła.	 Firmę,	 której	 bliska	 jest	 idea	 turkusowej	 organizacji,	 
pełną	 młodych	 ludzi	 otwartych	 na	 informacje	 zwrotne	 i	 pomysły.	
Czuję,	 że	 to	 dopiero	 początek	 jej	 drogi,	 a	 za	 kolejnymi	 zakrętami	 
czeka	na	nią	coś	wyjątkowego.	

A	 z	 Pawłem	 pracuję	 już	 rok.	 Zawsze	 przychodzi	 dźwigając	 
na	ramieniu	wielką	torbę.	Wyjmuje	z	niej	stos	kartek,	wielkie	pudło	
z	 kolorowymi	 flamastrami	 i	 wodę	 mineralną.	 Rozmawiamy,	 a	 na	 
kartkach	 powstają	 ilustracje,	wykresy,	mapy	myślowe	 i	 schematy.	
W	ten	sposób	tworzy	koncepcję	swojej	firmy,	 jej	strategię,	wizeru-
nek	i	plan	rozwoju.	Paweł	potrzebuje	towarzysza	–	kogoś,	kto	wysłu-
cha	jego	pomysłów,	oddzieli	ziarno	od	plew,	i	kto	czasami	ściągnie	 
go	 na	 ziemię.	 Ostatnio	 wysłałam	 go	 na	 urlop…	 bez	 komputera,	 
Internetu	i	myślenia	o	biznesie.	Bardzo	jestem	ciekawa,	gdzie	dotarł	 
na	górskich	szlakach.	I	czekam	na	kolejne	spotkanie	z	nim	i	z	nowymi	
pomysłami,	które	ze	sobą	przyniesie.	

Czasem,	jako	doradca,	pomagam	moim	klientom	mierzyć	się	z	ogra-
niczeniami,	 jakie	 stoją	 na	 ich	 zawodowej	 drodze	 i	 znaleźć	 swoje	
miejsce	 jak	najbliżej	 tego	wymarzonego.	Tak	było	w	przypadku	Eli,	
samotnej	matki,	zdanej	tak	naprawdę	tylko	na	siebie.	Małe	dziecko,	
brak	doświadczenia	zawodowego	i	marzenia	o	pracy	z	ludźmi.	Pra-
ca	w	urzędzie,	którą	jej	zaproponowałam,	nie	jest	pracą,	o	której	ma-
rzyła,	to	prawda.	Da	jej	jednak	stałe	godziny	pracy,	pozwoli	nawią-
zać	nowe	 kontakty,	 zebrać	wiedzę	 o	 uwarunkowaniach	 lokalnych.	
Kończąc	pracę	o	15.30,	będzie	miała	czas	dla	dziecka	 i	nadal	bę-
dzie	się	mogła	uczyć.	To	dobre	rozwiązanie	do	czasu,	gdy	córeczka	
podrośnie.	Kiedy	przychodzi	do	mnie	uśmiechnięta,	w	nowej	fryzurze	
i	kolorowych	ciuszkach,	robi	mi	się	ciepło	na	sercu.	
Maile,	 telefony,	 spotkania…	 Nowa	 praca,	 wyższe	 stanowisko,	 cie-
kawy	projekt.	I	słowa:	„chciałam/chciałem	się	tym	z	Tobą	podzielić”.	
Z	wieloma	osobami	ciągle	 jestem	w	kontakcie.	Wiem,	 jak	zmienia-
ją	 siebie,	 swoje	 życie,	 jakimi	 ścieżkami	 podążają,	 jakich	 wyborów	 
dokonują.	 To	 oni	 sprawiają,	 że	 codziennie	 rano,	 nawet	 jeśli	 jest	 to	 
sobota,	 wchodzę	 do	 pracy	 w	 Collegium	 Da	 Vinci	 przepełniona	 
energią	i	ciekawa,	co	dobrego	się	dzisiaj	wydarzy.	W	końcu	pracuję	
w	uczelni	ludzi	ciekawych.	

Do	 dziś	 pamiętam	 błysk	 w	 oku	 Dominika,	 który	 powiedział	 mi:	 
„Pani	 Magdo,	 właśnie	 po	 to	 jedno	 pytanie	 do	 pani	 przyszedłem!”	
Uśmiechnęłam	się.	Przecież	 ja	go	tylko	zapytałam	o	to,	o	co	każdy	
inny	psycholog	 i	doradca	zapytałby	na	moim	miejscu:	 „Czy	wykła-
dowcy,	z	którymi	spotyka	się	pan	na	zajęciach	wiedzą,	czym	chce	
pan	 zajmować	 się	w	 przyszłości?”	 Dominik	miał	 już	 plan	 –	 chciał	
prowadzić	 szkolenia.	 Próbował	 tworzyć	 własne	 programy	 i	 ćwi-
czenia,	ale	 też	widział,	 że	wejście	w	 tę	branżę	 jest	bardzo	 trudne.	 
Kiedy	 zrozumiał,	 że	uczelnia	 jest	miejscem,	gdzie	można,	a	nawet	
trzeba	nawiązywać	pierwsze	kontakty	biznesowe,	a	wykładowcy-
-praktycy	najczęściej	są	także	właścicielami	firm,	wszystko	ułożyło	
się	w	całość.	Rozmowy	po	zakończeniu	zajęć,	wizytówki,	zaanga-
żowanie	 w	 dodatkowe	 projekty	 (te,	 które	 są	 „tylko	 dla	 chętnych”)	 
przyniosły	 efekty.	 Dzisiaj	 Dominik	 pracuje	 w	 firmie	 szkoleniowej	
i	zdobywa	pierwsze	szlify	jako	trener	biznesu.

Ola	nazywa	mnie	swoją	„zawodową	matką”.	To	jest	z	jednej	strony	
ujmujące,	ale	trochę	mnie	dołuje.	Fakt,	jej	matką	mogłabym	być.	Kiedy	
ją	poznałam	pracowała	w	call	center	wielkiej	firmy	i	nie	mogła	zna-
leźć	innej	pracy.	Może	dlatego,	że	Ola	jest	„trudna”	–	głośna,	absorbu-
jąca,	zawsze	wypowiadająca	swoje	zdanie	na	każdy	temat.	Spotka-
nia	i	rozmowy	pozwoliły	jej	zaakceptować	siebie,	nie	udawać	kogoś,	
kim	nie	jest,	tylko	po	to,	aby	spełniać	wymogi	pracodawców.	Zaczęła	
szukać	pracodawcy,	dla	którego	cechy,	które	posiada,	będą	atutami	
i	który	będzie	potrafił	skorzystać	z	jej	entuzjazmu	i	zaangażowania.	 

Magdalena	Ignaczak

Zawodowa matka
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Po	miesiącu	zaczynam	moją	przygodę	z	doradztwem	zawodowym,	
szkoleniami,	 organizacją	 targów	 pracy	 i	 redagowaniem	 katalogu	
„Absolwent”.	To	w	tym	miejscu	zaczynam	rozumieć,	że	praca	może	
być	świetną	zabawą,	jeśli	kochasz	to,	co	robisz.

Przystanek	trzeci	–	czarny	wtorek.	Przenoszą	mnie	z	uwielbianego	
Biura	 Karier	 do	Wojewódzkiego	 Urzędu	 Pracy.	 To	 jakieś	 nieporo-
zumienie.	 Ja,	 do	 urzędu???	Czerwone	paznokcie	 i	 kawa	 sypana???	
Przekładanie	dokumentów	z	kąta	w	kąt???	Tak	to	sobie	wyobrażam.	
I	takie	są	początki.	Ale	to	tutaj	nauczę	się	tworzyć	pisma	urzędowe,	 
opracowania	 tematyczne,	 poznaję	 oficjalne	 i	 nieoficjalne	 zasady	 
funkcjonowania	 rynku	 pracy	 i	 nawiązuję	 mnóstwo	 kontaktów	 
w	 instytucjach,	 na	 uczelniach	 i	 firmach.	 Nie	 mówiąc	 o	 tym,	 
że	spotykam	tam	osobę,	która	zostanie	moją	najlepszą	przyjaciółką	
i	współpracowniczką…

Kolejne	 przystanki	 są	 bardzo	 krótkie	 i	 kolorowe.	 Moje	 środki	 
transportu	znacząco	się	rozpędzają:	są	pociągi,	autobusy,	samocho-
dy	własne	i	pożyczone.	Długi	czas	pracuję	jako	freelancer	–	prowa-
dzę	szkolenia	komercyjne	 i	projektowe,	współpracuję	z	uczelniami,	
prowadzę	 doradztwo	 psychologiczne,	 zawodowe,	 przedsiębiorczoś- 
ci.	Piękny	czas	wyzwań,	różnorodności,	ludzi	i	miejsc.	Wymaga	wiel-
kiej	koncentracji,	mobilizacji,	żelaznego	zdrowia	i	kondycji.	Łatwo	się	
zagubić,	ale	rodzina	czuwa.	Teraz	wiem,	jak	ważna	w	życiu	jest	rów-
nowaga,	 postawienie	 granic	 pomiędzy	 pracą	 a	 życiem	osobistym,	
znalezienie	czasu	dla	siebie	i	rodziny,	odpoczynek.	

Przystanek	 wielkiej	 zmiany	 –	 zakładam	własną	 firmę.	 To	 jest	 to!!!	 
Ale	 czy	 dam	 radę?	 Pożyczka,	 klucze	 do	 własnego	 biura,	 boryka-
nie	 się	 ze	 zobowiązaniami	 finansowymi,	 pozyskiwaniem	 klientów,	 
realizacją	 projektów.	 Czas	 poznawania	 od	 biznesowej	 strony	 
różnych	 ludzi	 –	 i	 tych	 wspaniałych	 –	 kierujących	 się	 w	 biznesie	 
nienaruszalnymi	 wartościami,	 ale	 też	 takich,	 którzy	 do	 zysku	 idą	
„po	 trupach”.	 Kiedy	 teraz	 opowiadam	 studentom	 lub	 uczestnikom	
szkoleń	o	blaskach	i	cieniach	prowadzenia	własnej	firmy,	naprawdę	
wiem,	co	mówię…

10	 lat	 temu	 od	 mojej	 przyjaciółki	 dostałam	 wyjątkowy	 prezent:	 
motto	życiowe.	Kiedy	je	przeczytałam,	od	razu	wiedziałam,	że	zostanie	 
ze	mną	na	zawsze.	„W	dzień	i	w	nocy	wszystko	mi	sprzyja”.	–	tekst	
zaczerpnięty	 z	 książki:	 „Potęga	 podświadomości”	 J.	 Murphy’ego,	 
chyba	 najlepiej	 pokazuje,	w	 jaki	 sposób	 znalazłam	 się	w	miejscu,	
w	którym	jestem	teraz…	

Przystanek	numer	jeden	–	liceum.	To	co	córeczko?	Prawo,	prawda?	 
Tato	 nie	 może	 doczekać	 się	 mojej	 matury.	 Tak	 zaplanował.	 
Dość	standardowo	w	rodzinie,	w	której	zarówno	on,	jak	i	moja	ciocia	
i	wujek	są	prawnikami.	Problem	w	 tym,	że	 ja	w	aktach	sądowych	
szukam	 głównie	motywów	 postępowania	 ludzi.	 Nie	 chcę	 ferować	
wyroków.	Wbrew	oczekiwaniom	wybieram	więc	psychologię.	

Przystanek	 drugi	 –	 to	 przystanek	 tramwajowy.	 Stoję	 na	 nim	 
z	 dyplomem	 ukończenia	 studiów	 w	 ręce	 i	 zastanawiam	 się,	 
co	 dalej.	 Zero	 doświadczenia	 zawodowego,	 bezrobocie	 na	 pozio-
mie	18	procent,	odmowne	odpowiedzi	z	poradni	psychologicznych	
i	 szkół.	 Nie	 dam	 się	 –	 nie	 polegnę	 –	 psychologia	 zamiast	 prawa	 
nie	może	być	porażką.

Przypominam	 sobie,	 że	 na	 imprezie	 poznałam	 dziewczynę,	 
która	z	entuzjazmem	opowiadała	mi	o	swojej	pracy.	Hmm,	w	sumie	
to	świetne	miejsce	dla	mnie.	Wkrótce	pukam	do	drzwi	Biura	Karier	
UAM.	„Dzień	dobry,	 jestem	psychologiem	i	chcę	u	Was	pracować”.	

Magdalena	Ignaczak

Przystanek czy przystań?
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Przystanek,	na	którym	stoję	teraz	–	Collegium	Da	Vinci.	No	właśnie,	 
przystanek	 czy	 może	 przystań?	 Lubię	 chodzić	 korytarzami	 
uczelni…	 Widzę	 ludzi	 ciekawych,	 często	 uśmiechniętych,	 czasem	
zamyślonych.	 Słyszę	 ich	głosy	 –	pytania,	 dyskusje,	 postanowienia.	
Czuję,	że	chcą	realizować	marzenia,	dokonywać	zmian,	rozwijać	się.	
Spotykam	się	z	nimi	na	zajęciach	i	warsztatach,	indywidualnych	se-
sjach	doradczych	w	Biurze	Karier	 i	 dzielę	 się	 swoją	wiedzą	 i	 doś- 
wiadczeniem.	Zachęcam	do	stawiania	czoła	wyzwaniom,	 inspiruję	
i	wspieram.	Oddaję	to,	co	latami	gromadziłam.	I	kiedy	w	ich	oczach	
widzę	błysk,	to	wiem,	że	nie	znalazłam	się	tutaj	przypadkiem.
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Magdalena Sadowska

Pełna	 wiary	 w	 ludzi	 i	 świat	 optymistka,	 która	 ukończyła	 studia	 
magisterskie	 z	 kulturoznawstwa	 na	 Uniwersytecie	 im.	 Adama	 
Mickiewicza	w	Poznaniu	 i	aktualnie	pracuje	w	Collegium	Da	Vinci,	 
jako	 planista.	 Mówi	 o	 sobie,	 że	 posiada	 umysł	 ścisły,	 ale	 duszę	 
humanisty.	Prywatnie	żona,	mama	i	pasjonatka	życia	w	jego	pełnej	
różnorodności.	Kocha	podróże	duże	i	małe,	kuchnię	śródziemnomorską	 
oraz	 dobre	 seriale.	 Podobnie	 jak	 Steve	 Jobs	 uważa,	 że	 „jedynym	 
sposobem	na	robienie	rzeczy	wielkich,	jest	miłość	do	tego,	co	się	robi”.	

Specjalista ds. planowania
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Ale	 ja	 naprawdę	 to	 lubię.	 Tylko	 czasami	 czuję	 się	 jak	 budowniczy	
zamku	na	piasku,	którego	największą	obawą	jest	przypadkowa	fala,	
która	wszystko	zniszczy.

W	 tym	 przypadku	 fala	 przybyła	 w	 osobie	 profesora.	 Plan	 zajęć	
na	 nadchodzący	 semestr	 absolutnie	mu	 się	 nie	 podobał.	 Profesor	
żądał	zmian.	Co	prawda	nie	podał	nam	wcześniej	informacji,	jakie	są	
jego	ograniczenia,	co	do	terminów	i	godzin,	ale	na	tym	się	nie	skupił.

Tymczasem	 wszystkie	 plany	 były	 już	 ukończone	 i	 zatwierdzone	
przez	innych	wykładowców.	Na	zmiany	nie	było	szans.	Próbowałam	
tłumaczyć.	 Profesor	 nie	 słuchał.	 Czułam	 się	 jak	mała	mróweczka,	
którą	za	chwilę	zgniecie	jego	wielki	but.	 I	z	żalem	myślałam	o	osu-
wających	się	murach	tak	pieczołowicie	zbudowanego	zamku.	A	fala	
przybierała	na	sile.
–	Jak	może	pani	pracować	w	dziale	planowania,	skoro	pani	nie	umie	
przesunąć	zajęć?!	–	rozkręcał	się.	
–	Umiem,	ale...	–	nieśmiała	próba	odpowiedzi	utonęła	we	wzburzo-
nym	morzu	pretensji.	
–	Nie	umie	pani.	Nie	zna	się	pani.	Nie	nadaje	się	pani	do	tej	pracy!
–	 Chyba	 nigdy	 nie	 układała	 pani	 puzzli!	 Co	 to	 za	 problem	 wziąć	 
jeden	element	i	przenieść	kawałek	dalej?!	–	praktycznie	wykrzyczał	
do	mnie	profesor.	

I	wtedy	przyszło	otrzeźwienie.	No	nie,	z	tymi	puzzlami	to	 już	prze-
sadził!	 Ja	 nie	 układałam	 puzzli?!	 JA?!	 Od	 dzieciństwa	 uwielbiałam	
puzzle,	zwłaszcza	te	po	2000	elementów,	gdzie	na	obrazku	było	tyl-
ko	niebo	i	las.	Wstałam,	żeby	poczuć	się	trochę	wyższa	i	dodać	sobie	
odwagi.	Zebrałam	cały	spokój	 i	asertywność,	 jakie	byłam	w	stanie	
w	tym	momencie	wykrzesać	i	przejęłam	ster.
–	 Panie	 profesorze,	 puzzle	 zawsze	 lubiłam	 i	 nadal	 lubię.	Ale	 plan,	
o	 którym	 rozmawiamy,	 jest	 już	ukończonym	obrazem.	 Jak	wszyst-
kie	elementy	ściśle	do	siebie	przylegają,	to	nie	mogę	żadnego	z	nich	
przesunąć,	 nawet	 o	 kawałek,	 bo	 tam	 znajduje	 się	 już	 coś	 innego.	 
To	 jest	 scementowana	 budowla.	 Żeby	 zrobić	 tę	 „drobną”	 zmianę,	
o	którą	pan	prosi,	musiałabym	zburzyć	praktycznie	wszystko	i	zacząć	
od	 nowa.	 Nie	 zrobię	 tego,	 ponieważ	 pozostali	wykładowcy	 swoje	 

Gdy	wszedł	do	naszego	biura	i	stanął	przed	moim	biurkiem	wiedzia-
łam,	że	czeka	mnie	trudna	rozmowa.	To	był	profesor,	artysta,	i	jak	to	
z	artystami	często	bywa	–	człowiek	dość	ekscentryczny.	Miał	siwe	
włosy	i	dobrotliwy	wyraz	twarzy,	trochę	jak	Święty	Mikołaj.	Powierz-
chowność	nie	zwiastująca	burzy,	czającej	się	za	horyzontem,	mogła	
uśpić	na	moment	moją	czujność,	ale	moja	intuicja	podniosła	gwał-
towny	alarm.	Tego	dnia	miałam	się	przekonać,	że	warto	jej	ufać.

Pracuję	w	Collegium	Da	Vinci	 jako	planista.	Poza	realizacją	 innych	
powierzonych	mi	zadań,	układam	plany	zajęć.	Utrafić	w	oczekiwa-
nia	 200	 wykładowców	 i	 tysięcznej	 rzeszy	 studentów,	 to	 dopiero	
wyzwanie!	Wielu	dydaktyków,	poza	zajęciami	na	uczelni,	angażuje	
się	w	różne	inne	aktywności.	Mają	dodatkową	pracę,	zlecenia,	pro-
jekty,	szkolenia,	konferencje,	uroczystości	rodzinne,	wyjazdy,	dojaz-
dy	itd.	A	to	oznacza,	że	nie	wszystkie	terminy	są	dla	nich	dogodne.	 
Każdy	ma	swoje	preferencje.	Co	więcej,	wiele	zajęć	musi	odbywać	
się	w	bardzo	konkretnych	salach,	które	nie	zawsze	są	wolne.
 
Przed	przystąpieniem	do	planowania,	proszę	więc	zawsze	wykła-
dowców	 o	 podanie	 nam	 wszystkich	 informacji,	 związanych	 z	 ich	
dostępnością,	 i	 pytam	 o	 oczekiwania.	 Chcę	 uniknąć	 poprawiania	
planów.	Chcę,	aby	od	początku	było	dobrze.	Chcę,	by	każdy	był	za-
dowolony.	A	że	oczekiwań	jest	mnóstwo,	układanie	zajęć	to	karko-
łomna	i	mrówcza	praca.	Czasami	mam	wrażenie,	że	trybiki	w	moim	
mózgu	pracują	tak	intensywnie,	że	zaraz	się	przegrzeją.	

Magdalena	Sadowska

Zamki z piasku
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Pamiętam	to	 jak	dziś,	 choć	minęło	 już	11	 lat.	Przyciągający	wzrok	
nowoczesny	budynek,	na	ścianach	w	środku	mnóstwo	dzieł	sztuki.	
Piękno,	przestrzeń	 i	elegancja.	Byłam	zachwycona.	 I	 to	właśnie	tu,	
jako	 świeżo	 upieczona	 absolwentka	 zaczynałam	 swoją	 pierwszą	
pracę	–	w	dziekanacie.	

Przez	 moment	 jeszcze	 wątpliwość:	 „Jak	 ja	 się	 w	 tym	 odnajdę?!”	 
Ale	odpowiedź	przyszła	szybko.	Było	naprawdę	fajnie.	Fantastyczni	 
ludzie,	 wspaniała	 atmosfera,	 środowisko,	 w	 którym	 czułam	 się	 
naprawdę	dobrze.	I	praca,	o	jakiej	można	tylko	marzyć.	

Na	 dodatek	 uczelnia,	 wtedy	 jeszcze	 Wyższa	 Szkoła	 Nauk	 
Humanistycznych	 i	 Dziennikarstwa,	 niczym	 dobry	 przyjaciel,	 
motywowała	 mnie	 do	 rozwoju.	 Zanim	 się	 obejrzałam,	 już	 byłam	
na	 studiach	 podyplomowych.	 A	 podczas	 jednego	 z	 pierwszych	 
zjazdów	 pojawił	 się	 w	 moim	 życiu	 Adam.	 Ten	 głos	 wywołujący	
dreszcz,	 to	spojrzenie	najpiękniejszych	na	świecie	zielonych	oczu...	
Wpadłam	w	tę	zieloną	toń,	jak	śliwka	w	kompot.
 
Pokusy	 jednak	 zawsze	 są	 gdzieś	 blisko.	 Praca	 w	 dziekanacie	 
przestała	mi	wystarczać.	 Uznałam,	 że	muszę	 iść	 dalej,	 zdobywać	
nowe	doświadczenia,	poszerzać	horyzonty.	Poczułam	poryw	wiatru.	 
Odeszłam.	 Szybko	 dostałam	 się	 do	 innej,	 prestiżowej	 firmy.	 
Nowa	 rzeczywistość	 bardzo	 mnie	 zaskoczyła.	 Jednak	 nie	 tak,	 
jak	się	spodziewałam.

Magdalena	Sadowska

Zielone oczy

zajęcia	 już	 zatwierdzili.	 Jeżeli	 pan	 profesor	 nie	 może	 poprowa-
dzić	zajęć	w	podanych	 terminach	 i	godzinach,	proponuję	wspólnie	 
spotkać	się	z	dziekanem	i	zastanowić	się,	jak	to	rozwiązać.	
 
Zapadła	cisza.	

Profesor	wreszcie	zrozumiał,	o	czym	mówię.	Zmienił	ton.	Przytaknął.	
A	ja	poczułam,	że	fala	się	cofa.	Zamek	ocaleje.	By	ugruntować	spo-
kój	i	wyciszyć	resztki	huraganu,	jeszcze	raz	powiedziałam,	że	żałuję,	
że	doszło	do	tego	nieporozumienia	i	co	ma	zrobić,	by	w	przyszłości	
uniknąć	takiej	sytuacji.	I	wtedy	zdarzył	się	cud.	Choć	planu	nie	zmie-
niłam,	profesor	wyszedł	z	biura	zadowolony.	

Po	 tym	 wydarzeniu	 nasze	 relacje	 zmieniły	 się	 o	 180	 stopni.	 
Okazał	 się	 miły,	 uprzejmy	 i	 szarmancki.	 Lubimy	 sobie	 od	 czasu	 
do	 czasu	 pogawędzić.	 Pewnego	 dnia,	 ku	 mojemu	 zaskoczeniu,	 
przyniósł	mi	w	prezencie	swój	tomik	poezji.	

Gdy	jakiś	czas	temu	porządkowałam	dokumenty	po	sesji,	znalazłam	
stary	protokół	z	ocenami	od	pana	profesora.	Na	dole	kartki	widniała	
dedykacja:	„Dla	Pani	Magdaleny”.

Uśmiechnęłam	 się	 do	 siebie	 i	 poczułam	 chyba	 nawet	 lekkie	 
wzruszenie.	O	ileż	przyjemniej	jest	układać	te	puzzle	razem!	
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Powrót,	 choć	 upragniony,	 wcale	 nie	 był	 łatwy.	 Bałam	 się	 komen-
tarzy?	Oceny?	Czułam	 jednak,	 że	 przecież	 razem	z	 uczelnią	mogę	 
zacząć	 od	 nowa,	 jak	 dwaj	 starzy	 przyjaciele,	 którzy	 mimo	 lat	
bez	 kontaktu,	 wciąż	 mają	 o	 czym	 rozmawiać,	 i	 co	 ważniejsze,	 
chcą	to	robić.	A	zielone	oczy	dawały	mi	wsparcie.	

Mogę	 śmiało	 powiedzieć,	 że	 czułam	 się	 wtedy	 jak	 rzeka,	 
która	 wróciła	 do	 swojego	 koryta.	 Zrozumiałam,	 że	 rozwijać	 się	 
można	wchodząc	w	organizację	głębiej,	a	nie	tylko	uciekając	do	innej.	

Lubię	 wierzyć,	 że	 nie	 wszystko,	 co	 nas	 spotyka,	 jest	 dziełem	 
przypadku.	 Niektóre	 miejsca	 są	 dla	 nas	 jakby	 przeznaczone.	 
Dla	 mnie	 jednym	 z	 takich	 miejsc	 jest	 Collegium	 Da	 Vinci.	 
Kiedy	mówię	 o	 tym	mojemu	mężowi,	 jego	 zielone	 oczy	 śmieją	 się	 
do	mnie	radośnie.

Szefowa	oczekiwała	od	wszystkich	coraz	większej	wydajności,	eks-
ploatując	 ludzi	maksymalnie,	do	granic	możliwości.	Pracownicy	nie	
rozmawiali	ze	sobą,	nie	wychodzili	na	przerwę,	prawie	nie	korzystali	
z	toalety,	jedli	sporadycznie.	Wkrótce	i	ja	ograniczyłam	posiłki,	pra-
wie	nie	piłam	(żeby	nie	tracić	czasu	na	wizyty	w	WC!)	rozmawiałam	
tylko	z	klientami.	Dotarło	do	mnie,	że	wcześniej	pracowałam	wśród	
cudownych	ludzi,	a	teraz	pracuję	wśród	robotów.	I	sama	zamieniam	
się	 w	 robota!	 Głos	w	 środku	mojej	 głowy	 coraz	 głośniej	 krzyczał:	 
nie	tak	miało	być!

Byłam	załamana.	–	W	co	ja	się	wpakowałam?!	–	pytałam	codziennie	
samą	siebie.	Czułam,	że	popełniłam	błąd,	zostawiając	 tych	wspa-
niałych	ludzi,	z	którymi	wystartowałam	w	zawodowe	życie.	Niestety,	
życie	to	nie	film	w	odtwarzaczu.	Nie	można	go	przewinąć	do	tyłu.	

Miałam	 jednak	dobrych	 ludzi	wokół	 siebie	 i…	zielone	oczy	Adama.	
Były	 jak	 lustro,	widziałam	w	nich	 akceptację	 i	 zrozumienie.	 Złoży-
łam	wypowiedzenie	 ze	 spokojnym	 sercem	 i	 bez	 poczucia	 porażki.	 
I	rozpoczęłam	wyboistą	drogę	po	różnych	firmach	i	stanowiskach.	

Było	ciężko,	nerwowo,	niestabilnie.	Ale	też	rozwojowo.	Obserwowa-
łam	różne	sposoby	prowadzenia	biznesu,	różne	sposoby	zarządza-
nia	 ludźmi.	Zbierałam	doświadczenia	 i	wiedzę,	analizowałam,	wy-
ciągałam	wnioski.	Trudności	 i	przeszkody	uczyły	mnie	cierpliwości,	
opanowania,	szukania	rozwiązań.	Czasami	uczyły	mnie	też	pokory.	

Pewnego	dnia	zdałam	sobie	sprawę,	że...	tęsknię.

Tęsknię	za	uczelnią.	Prawdziwie	i	głęboko.	Nie	było	łatwo	przyznać	
się	samej	przed	sobą,	że	chcę	tam	wrócić.	Ale	gdy	odważyłam	się	
wypowiedzieć	te	słowa	na	głos,	wszystko	stało	się	prostsze.	
 
Wysłałam	 moje	 CV	 i	 czekałam	 na	 cud.	 Szczęście	 mi	 sprzyjało.	 
Wróciłam.	Było	to	już	nieco	inne	miejsce,	bo	w	czasie,	gdy	ja	szuka-
łam	 swojego	 zawodowego	 spełnienia	 uczelnia	 także	 przechodziła	
transformacyjną	burzę.	
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Marek Banaszak

Magister	 pedagogiki,	 nauczyciel,	 wykładowca,	 trener,	 specjalista	 
w	 zakresie	 edukacji	 medialnej.	 Wspierał	 kilka	 innowacyjnych	 
projektów	 marketingowych,	 a	 obecnie	 pełni	 funkcję	 kierownika	 
Katedry	 Edukacji	 i	 Nowych	 Mediów	 w	 Collegium	 Da	 Vinci	 
w	 Poznaniu.	 Ciągle	 szuka	 nowej	 drogi.	 Kocha	 technologie	 
„z	 jabłkiem”	 i	w	ciągu	kilku	minut	 jest	w	stanie	zarazić	tym	innych.	
Wie,	że	jutro	musi	wiedzieć	więcej	niż	dziś…

Kierownik Katedry Edukacji i Nowych Mediów
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stworzyłem	 stronę	 internetową,	 utworzyłem	 i	 prowadziłem	 kanał	
w	social	mediach.	Codziennie	budziłem	się	 rano	 i	 chciałem	znowu	
wybrać	 się	 „w	podróż”	do	pracy.	Czułem,	 że	 to,	 co	 robię	ma	sens.	
Byłem	z	siebie	dumny.	

Chciałem	się	 jednak	dalej	 rozwijać.	Lepiej	zarabiać.	Ciągnęło	mnie	
do	biznesu.

Poszukałem	dodatkowej	pracy	–	w	agencji	reklamowej.	To	był	inny	
świat.	Nowe	wyzwania,	projekty,	działania	marketingowe.	Wkręci-
łem	się,	 ale	 czegoś	mi	brakowało.	 I	wtedy	otrzymałem	propozycję	
pracy	w	jednej	z	państwowych	uczelni.	Elitarne	miejsce.	Nie	mogłem	
nie	wykorzystać	takiej	szansy.	Zostawiłem	marketing.	Z	głową	pełną	
pomysłów	ruszyłem	na	podbój	świata	nauki.	Szybko	okazało	się	jed-
nak,	że	moje	pomysły	nikogo	nie	interesują!	Moje	zadania	kończyły	
się	na	tworzeniu	gazetek	ściennych	i	zakupów	materiałów	na	orga-
nizowane	konferencje.	Byłem	rozczarowany.	Jak	to?	Tak	ma	wyglą-
dać	moja	praca?	gazetki?	zakupy?
 
Do	licha!	–	myślałem.	Tak	nie	może	być!	Ale	było.	Wiara	we	własne	
siły	zaczęła	mnie	opuszczać.	Tu	nie	wybierałem	się	 „w	podróż”	do	
pracy.	Praca	na	uczelni	była	nudnym	obowiązkiem,	dawała	jednak	
stabilizację.	Trwałem	więc	i	jedyne	na	co	czekałem,	to	wakacje.	

Wakacje	 przyniosły	 propozycję	 współpracy	 z	 Collegium	 Da	 Vinci.	
Pomyślałem	sobie:	a	co	tam,	„zaczepię”	się!	Dzięki	temu	będę	mógł	
zrezygnować	z	pracy	na	tej	nieszczęsnej	uczelni,	która	zabijała	mego	
dydaktycznego	ducha.	

Po	dwóch	miesiącach	w	Collegium	Da	Vinci	zaproponowano	mi	etat.	
W	pierwszej	 chwili	 nie	wiedziałem,	 czy	w	ogóle	 rozważać	 tę	pro-
pozycję.	Współpracowaliśmy	przecież	dopiero	dwa	miesiące.	Jednak	
podczas	 rozmowy	 usłyszałem	 coś,	 co	 sprawiło,	 że	 postanowiłem	
zaryzykować:	 „Dla	 nas	 najważniejsze	 są	 kompetencje	 i	 doświad-
czenie”.	Chwilę	 później	 opowiedziałem,	 co	 chciałbym	 robić.	 I	 przy-
pomniałem	sobie,	jak	kiedyś	moja	pani	dyrektor,	która	przyjmowała	
mnie	do	mojej	pierwszej	pracy	w	szkole	za	 lasem,	powiedziała	mi:	

To	był	dzień,	w	którym	spełniły	się	moje	marzenia.	Obroniłem	tytuł	 
licencjata	 i	 mogłem	 już	 zostać	 nauczycielem.	 Od	 razu	 zacząłem	 
rozsyłać	do	poznańskich	szkół	swoje	CV.	

W	końcu	udało	się.	W	sierpniu	2009	roku	zadzwonił	telefon	z	jednej	 
ze	 szkół	 i	 w	 słuchawce	 usłyszałem:	 „Zapoznałam	 się	 z	 pana	 
portfolio.	 Chciałabym	 porozmawiać	 o	 pana	 pomysłach”.	 Na	 drugi	 
dzień	 wsiadłem	 w	 pociąg,	 wysiadłem	 na	 Dworcu	 Głównym	 
w	 Poznaniu,	 wsiadłem	 w	 tramwaj,	 wysiadłem	 na	 najbardziej	 
oddalonym	 od	 centrum	 przystanku,	 przesiadłem	 się	 do	 autobusu,	
pojechałem	przez	las…	Dojechałem	do	szkoły.	
 
Jeszcze	 nie	widziałem,	 że	 będzie	 to	moje	 pierwsze	miejsce	 pracy,	
a	osoba,	którą	poznam,	da	mi	najważniejszą	lekcję	w	życiu.	W	sekre-
tariacie	szkoły,	w	małym	gabinecie	przyjęła	mnie	miła,	starsza	pani.	
Pani	dyrektor.

Zaczęła	opowiadać	o	swojej	szkole.	Mówiła	jednak	w	sposób	szcze-
gólny.	Tak,	jakby	to	był	jej	dom,	a	nauczyciele,	jakby	to	była	jej	rodzina.	

Po	paru	minutach	ja	opowiedziałem	jej	o	moich	pomysłach.	I	wtedy	
powiedziała:	„Od	pierwszego	pracuje	pan	u	mnie”.	

Tak	 zaczęła	 się	 moja	 prawdziwa,	 nauczycielska	 przygoda.	 
Już	 w	 pierwszym	 roku	 wdrożyłem	 dziennik	 elektroniczny,	 

Marek	Banaszak

Pomysły
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„Pamiętaj,	że	najważniejsze	jest	to,	co	robisz.	Jeśli	praca	będzie	dla	
Ciebie	pasją,	wtedy	nie	będziesz	rano	budził	się	do	pracy,	a	do	życia.	
Ja	tak	miałam	całe	życie”.	

W	 Collegium	 dostałem	 „zielone	 światło”.	 Po	 czterech	 miesiącach	
zostałem	pełnomocnikiem	dziekana	ds.	mediaworkingu.	Po	pół	roku	
objąłem	stanowisko	kierownika	Katedry	Edukacji	i	Nowych	Mediów.	
Mogłem	realizować	swoją	pasję.	Dopiero	tutaj	zauważyłem,	co	daje,	 
i	 jak	 ważne	 jest,	 łączenie	 „świata	 nauki”	 i	 biznesu.	 Dotknąłem	 
wcześniej	obu	tych	światów,	każdego	z	osobna.	Żaden	w	pełni	mi	 
nie	 odpowiadał.	 W	 Collegium	 Da	 Vinci	 te	 światy	 się	 przenikały,	
współgrały,	otwierały	nowe	możliwości.	

Jednym	słowem	–	znalazłem	swoje	miejsce.

A	rozmowę	z	każdym,	kto	do	mnie	przychodzi,	rozpoczynam	w	ten	
sam	sposób:	Chciałbym	porozmawiać	o	pani/pana	pomysłach...	
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Mam	 na	 imię	 Michał.	 Kiedyś	 studiowałem	 w	 Collegium	 Da	 Vinci.	 
Dzisiaj	mam	65	lat	i	za	chwilę	umrę.	Mój	organizm	nie	radzi	już	sobie	 
z	 nadmiarem	 alkoholu.	 Moja	 żona	 odeszła	 ode	mnie	 15	 lat	 temu,	
dzieci	zerwały	kontakt.	Od	kilku	lat	mieszkam	z	innymi	bezdomnymi	
pod	mostem.	

A	mogłem	być	drugim	Stevem	Jobsem.	W	wieku	55	lat	byłbym	naj-
bogatszym	człowiekiem	na	świecie,	a	o	akcje	mojej	firmy	zabijaliby	
się	wszyscy	inwestorzy	na	świecie.	Mając	50	lat	ożeniłbym	się	po	raz	
drugi	z	18-letnią	miss	wszechświata.	Na	czterdzieste	urodziny	zro-
biłbym	sobie	prezent	w	postaci	lotu	na	Marsa.	Trochę	po	trzydziestce	
wynalazłbym	nowe	urządzenie	pozwalające	na	kontakt	z	cywiliza-
cjami	pozaziemskimi.	W	wieku	22	lat	założyłbym	pierwszą	własną	
firmę	 informatyczną,	 która	 szybko	 stałaby	 się	 jedną	 z	 najbardziej	 
innowacyjnych	 firm	 w	 Polsce.	 Na	 II	 roku	 studiów,	 jako	 dziewięt-
nastolatek,	 dostałbym	 się	 na	 staż	 do	 IBM.	 Na	 staż	 dostałbym	 się	
po	 rozmowie	 kwalifikacyjnej,	 na	 której	 oprócz	 umiejętności	 infor-
matycznych	 mógłbym	 pochwalić	 się	 swoją	 znajomością	 filozofii,	 
której	rekrutująca	mnie	osoba	była	wielkim	sympatykiem	i	znawcą.	
Dzięki	tej	znajomości	filozofii	wyróżniłbym	się	spośród	kilkudziesięciu	 
innych	 kandydatów.	 A	 moja	 kariera	 i	 droga	 na	 szczyt	 zaczęłaby	
się	 od	 tego,	 że	 na	 I	 roku	 studiów	 zaufałbym	 swojemu	dziekanowi	 
i	 dałbym	 się	 przekonać,	 że	 w	 informatyce	 programowanie	 to	 nie	
wszystko	i	ważna	jest	też	ogólna	wiedza	i	moduły	społeczne	oparte	
o	filozofię,	socjologię	czy	psychologię.

Gdybym

Krzysztof	Patkowski Tak	się	jednak	nie	stało.	

Na	I	roku	studiów	napisałem	podanie	do	dziekana	z	pytaniem	dla-
czego	 zmusza	mnie	 do	 uczestnictwa	w	 tym	 absurdalnym	module	
z	filozofii	i	socjologii,	i	nigdy	się	na	nim	nie	pojawiłem.	Na	II	roku	stu-
diów	–	w	wieku	19	lat	–	nie	dostałem	się	na	staż	w	IBM,	bo	ten	wred-
ny,	zadufany	w	sobie	dupek	rekrutujący	mnie,	zamiast	gadać	o	infor-
matyce	pytał	cały	czas	o	jakiegoś	Platona.	W	efekcie,	w	wieku	22	lat	
nie	założyłem	własnej	firmy	informatycznej,	a	przez	cały	czas	reali-
zowałem	tylko	jakieś	coraz	mniej	opłacalne	zlecenia.	Trochę	po	trzy-
dziestce,	zamiast	wynaleźć	nowe	urządzenie	pozwalające	na	kon-
takt	z	cywilizacjami	pozaziemskimi,	zajmowałem	się	jeżdżeniem	do	
klientów	 i	 naprawianiem	 ich	 starych	 komputerów.	Na	 czterdzieste		
urodziny,	z	kredytu	od	Bociana	i	500+	moich	dzieci,	zrobiłem	sobie	
prezent	w	postaci	lotu	do	Bułgarii.	W	wieku	50	lat	odeszła	ode	mnie	
żona,	dzieci	zerwały	kontakt,	a	żadna	inna	kobieta	nie	była	zainte-
resowana	związkiem	ze	mną.	W	wieku	55	 lat	ogłosiłem	upadłość	
konsumencką,	czyli	zbankrutowałem.	Od	kilku	lat	mieszkam	z	inny-
mi	bezdomnymi	pod	mostem.	Dzisiaj	mam	65	 lat,	 za	chwilę	umrę.	 
Mój	organizm	nie	radzi	już	sobie	z	nadmiarem	alkoholu.
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dr Monika Górska
Reżyser, wykładowca, autor, mentor, 
twórca Mistrzowskiej Szkoły Storytellingu Biznesowego online

Storytellingu	uczy	od	zawsze.	Wie,	 jak	w	najkrótszym	czasie	prze-
kazać	maksimum	praktycznej	wiedzy.	Oprócz	doświadczenia	bizne-
sowego,	 jako	 jedyna	na	polskim	 rynku,	ma	autentyczne	przygoto-
wanie	merytoryczne,	bo	 jest	 reżyserem	 i	 scenarzystą	 setki	 filmów,	
z	ponad	26-letnim	doświadczeniem	 i	 z	cennymi	nagrodami	na	 fe-
stiwalach	na	całym	świecie.	Dlaczego	to	ważne?	Bo	dla	niej	story-
telling	to	nie	kilka	prostych	marketingowych	schematów	i	historyjek,	
lecz	 przede	 wszystkim	 unikatowa	 umiejętność	 wydobywania	 na	
światło	autentycznych,	ludzkich	historii	i	ich	interesującego	opowia-
dania.	Wśród	jej	klientów	są	zarządzający	i	pracownicy	takich	firm	
jak:	Amica,	ENEA,	MPK,	IMS	Group,	Raben	Transport,	Skanska,	VOX,	
BALMA,	 TEB	Akademia,	 Proart	 TV,	 TVP,	WTK,	Gazeta	Wyborcza.	 
Nazywają	ją	dr	Story.

Dla	miłośników	opowieści	prezent:	e-book	„Storytelling	od	podstaw”	
na monikagorska.com/-jak-zwiekszyc-sprzedaz

Projekt powstał we współpracy z 

Pamiętam,	jakby	to	było	wczoraj…
23	lutego	2009	Slumdog	dostaje	8	Oskarów.	Ja	–	nowe	życie.	

A	było	to	tak:

Każdy	dzień	 tamtej	zimy	pędzi	 jak	kolejka	górska.	Mam	dwa	etaty	
i	 trzeci	w	domu.	Robię	dokumenty	 i	 reportaże	w	TVP,	 uczę	wideo	
storytellingu	na	UAM,	sama	wychowuję	syna.	Nagrody	za	filmy	cie-
szą,	ale	jadę	na	oparach.	Już	przy	rannej	kawie,	płakać	mi	się	chce	
ze	zmęczenia.	

Właśnie	skończyłam	zdjęcia	do	 reportażu	dla	Magazynu	Ekspresu	
Reporterów.	Dwuletniej	Alicji,	która	czeka	na	adopcję	w	pogotowiu	
opiekuńczym,	użyczy	głosu	Krystyna	Czubówna.	

Jest	mroźny	poniedziałek,	ślisko.	Wsadzam	Tymka	do	pociągu,	jedzie	
na	swój	pierwszy	obóz	szermierczy.	Sama	wsiadam	do	samochodu.	
Odpocznę	nad	morzem.	Będę	blisko,	jakby	co.	Mama	kwoka.	

Droga	nie	jest	taka	zła.	Dojeżdżam	do	Kamiennych	Kręgów	w	Grzyb-
nicy.	Już	widzę	siebie	na	masażu	gorącą	czekoladą,	gdy	nagle	koła	
trafiają	na	murek	ze	śniegu.

I	nagle	nic	więcej	nie	mogę	zrobić.	Moja	zielona	Toyota	pędzi	ślizgiem	
na	wprost	na	nadjeżdżające	auto.

Monika	Górska

Kładka czy trampolina?
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Przeraźliwy	huk,	po	nim	kolejny,	ląduję	na	skarpie	w	lesie.	Skąd ten 
swąd? Muszę uciekać! Ale jak?	Drzwi	od	strony	pasażera	są	zaklesz-
czone.	Zaraz	 zemdleję.	Wzywają	 karetkę.	Ktoś	 zbiera	moje	 książki	
rozsypane	na	śniegu.	 I	wkrótce	 -	zamiast	kąpieli	w	winie	–	szpital	
w	Koszalinie.

W	 izbie	 przyjęć	 pochyla	 się	 nade	 mną	 przerażona	 rejestratorka:	
O Boże, co my z nią zrobimy!	Nagle	puszczają	mi	nerwy.	Widać jes- 
tem w kawałkach i nawet o tym nie wiem, to adrenalina!	Tymczasem	
ona	mówi	o	walizce,	którą	ratownicy	włożyli	mi	do	karetki.

RTG	 pokazuje	 wielokrotne	 złamanie	 miednicy.	 Nie	 zauważają,	
że	kręgosłup	też	oberwał.	Boli	mnie	każdy	ruch.	Leżenie	boli.	W	kilka	
sekund	zawalił	się	cały	mój	świat.

Przewożą	mnie	 do	 szpitala	w	 rodzinnym	 Poznaniu.	Morfina	 jakoś	
pomaga	zasnąć.	Za	 to	kolejna	noc…	Trzecia	nad	 ranem.	W	pokoju	
ciemno.	Tylko	spod	drzwi	strużka	światła.	Czuję,	że	spadam	w	jakąś	
oślizgłą,	czarną	przepaść.	

Jezu!	 Kiedy	 skończę	 film?	Moja	mała	 bohaterka	 czeka	 na	 adopcję!	 
Co	z	mamą,	która	mnie	potrzebuje	po	kolejnej	operacji	nowotworu?	
Tymek	ma	8	lat.	Kto	go	będzie	wozić	do	szkoły?	

Nagle	 ogarnia	 mnie	 pewna,	 mocna	 myśl:	 choć	 nic	 już	 nie	 mogę	 
zrobić,	 COŚ	 jeszcze	 nadal	mogę.	 Nadal	mam	wybór.	Mogę	 zrobić	
krok	w	otchłań,	na	dno,	wołając	do	Boga:	dlaczego JA?	Mam	do	tego	
prawo,	bo	jest	źle.	Mogę	użalać	się	nad	sobą.

Albo	 dostrzec,	 że	 to	 nie	 kładka	 w	 przepaść,	 ale	 –	 trampolina.	 
Do	czegoś	nowego.	

Czuję,	 jakbym	 stała	 w	 wąskim	 korytarzu	 pomiędzy	 drzwiami:	 
SZANSA,	 a	 drzwiami	 z	 szyldem:	 PORAŻKA.	 Bez	 względu	 na	 to,	 
jak	jest	mi	ciężko,	nadal	mogę	wybrać.	

Tylko	czy	w	tej	sytuacji	może	w	ogóle	być	coś	dobrego?

Waham	 się,	 może	 30	 sekund,	 a	 może	 minutę.	 Dla	 mnie	 to	 cała	 
wieczność.	 Mimo	 bólu	 i	 obezwładniającego	 strachu,	 wybieram	
pierwsze	drzwi.

Kiedy	nazajutrz	moja	szefowa	Kasia	przynosi	mi	porcję	sushi	i	służ-
bowy	laptop,	do	szpitala,	ze	zdumieniem	patrzy	na	mój	promienny	
uśmiech.	Z tym wypadkiem to był jakiś żart?	Poważnieje,	gdy	poma-
ga	mi	umyć	trzęsące	się	jak	galareta	ciało.	Mam	na	skórze	wszystkie	
kolory	tęczy.

Nieoczekiwanym	darem	od	losu	okazuje	się	czas,	którego	zawsze	mi	
dotąd	brakowało	i	ludzie,	których	pomoc	pozwala	przetrwać	trudne	
miesiące	na	inwalidzkim	wózku.	
 
Nie	przypuszczałam,	że	ten	mój	wybór,	te	kilkadziesiąt	sekund	zde-
cydują	o	moim	dalszym	 losie.	O	 tym,	 że	 jako	biznesowa	dziewica,	
zrezygnuję	z	etatu	w	TVP	i	z	reżysera	stanę	się	również	przedsię-
biorcą.	Jako	mistrzyni	prokrastynacji,	po	25	latach	spełnię	swoje	ma-
rzenie	 i	 napiszę	 książkę	w	40	dni,	 a	w	 rok	 zrobię	doktorat.	A	 jako	
cyfrowa	emigrantka,	założę	pierwszą	w	Polsce	Mistrzowską	Szkołę	
Storytellingu	Biznesowego	online.	I	to	zbliżając	się	do	pięćdziesiątki.	

Tamtej	 nocy	 zrozumiałam,	 że	 życie	 jest	 opowieścią.	Mogę	 ją	 opo-
wiedzieć	sobie	 tak,	 jak	chcę.	Dopisać	 tyle	nowych	wątków,	 ile	po-
trafię.	 I	nowe	zakończenie.	Mogę	się	obsadzić	w	roli	ofiary	 lub	bo-
hatera.	Reżysera	albo	obsługi	planu.	 I	każdego	dnia	mogę	wybrać,	 
czy	moje	 życie,	 mój	 biznes	 i	 mój	 świat,	 będzie	 kiepską	 czy	 dobrą	 
fabułą.	Na	Oskara!	

Przeżyłam,	żeby	Ci	o	tym	opowiedzieć.
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