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*** 
Nowy adres i nr telefonu 

Instytut Pedagogiki 
sekretariat - pok. A 418 

ul. BaŜyńskiego 4 
80-952 Gdańsk 

tel. 0-58 523 4258 
***  

Dyrektor Instytutu Pedagogiki 
prof. UG, dr hab.  
Romuald Grzybowski - A 419 
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych 
prof. UG, dr hab.  
Dorota Klus-Stańska - A 417 
Z-ca Dyrektora ds. Studiów          
I stopnia - A 416 
dr GraŜyna Szyling 
Z-ca Dyrektora ds. Studiów              
II stopnia - A 416 
dr Alicja Komorowska-Zielony  

Obsługa toku studiów kierunku 
PEDAGOGIKA  - A 415 

Obsługa toku studiów kierunku 
PRACA SOCJALNA,  
planowanie,  
sprawozdawczość instytutowa, 
studia podyplomowe UE - A 408 
WypoŜyczalnia sprzętu,        
ksero instytutowe - A 301 

***  
KONSULTACJE 

PRACOWNIKÓW  
NAUKOWO-

DYDAKTYCZNYCH 
ODBYWAJA SIĘ 

W KAśDY CZWARTEK 
W GODZ. 13.00-15.00 

 

wykładowców str. 
*** 

 
 

 
Ogromnie zasmuciła nas wiadomość o śmierci 

w dniu 10.01.2009 r.  
 
 

ŚP.  
Prof. dr hab. 

ELśBIETY  ZAWACKIEJ 
gen. bryg. Wojska Polskiego 

 
 

wybitnej przedstawicielki andragogiki polskiej, 
w latach 1965 - 1970 związanej 

z WyŜszą Szkołą Pedagogiczną w Gdańsku, 
a od roku 1970 do 1975 z Uniwersytetem Gdańskim. 

Jej bezgraniczne umiłowanie Ojczyzny, znajdujące potwierdzenie w 
działaniach podejmowanych w okresie II Rzeczpospolitej, a zwłaszcza 

w latach wojny i okupacji, jak równieŜ w czasach stalinowskich, 
sprawiło, Ŝe była niekwestionowanym autorytetem moralnym 

i źródłem patriotycznych inspiracji  
dla pracowników i studentów naszej Uczelni. 

 

Społeczność akademicka  
Instytutu Pedagogiki  

Uniwersytetu Gdańskiego 
poniosła niepowetowaną stratę. 

 

Dyrekcja, Pracownicy i Studenci 
Instytutu Pedagogiki UG 

 
    
   Urodziła się 19 marca 1909 r. w pruskim wówczas Toruniu. Po ukończeniu 
tamŜe niemieckiej szkoły podstawowej i zdaniu matury w śeńskim 
Gimnazjum Humanistycznym ukończyła studia matematyczne na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przed II wojną światową 
uczyła w szkołach średnich i jednocześnie działała społecznie jako 
instruktorka Przysposobienia Wojskowego Kobiet. 
W 1939 r. w Katowicach pełniła funkcję komendantki Rejonu Śląskiego 
PWK. We wrześniu 1939 r. była Ŝołnierzem Kobiecego Batalionu 
Pomocniczej SłuŜby Wojskowej, walczącym w obronie Lwowa. Od 
października 1939 r. do końca 1945 r. była Ŝołnierzem „podziemnego 
wojska”. ZaprzysięŜona do SZP w Warszawie pod pseudonimem „Zelma” 
organizowała na Śląsku, z członkiń PWK, autonomiczną komórkę kobiecą i 
pełniła funkcję szefa łączności w Komendzie Podokręgu SZP-ZWZ. 
   Pod koniec 1940 r. została przeniesiona do Warszawy, jako kurierka KG 
ZWZ-AK pod pseud. „Zo”, stała się prawdziwą legendą kurierów w 
okupowanej Europie. Była organizatorką szlaków zachodnich KG. W latach 
1939-1945 posługując się fałszywymi dokumentami przekraczała granice 
ponad sto razy przenosząc wiadomości i meldunki (w przerwach miedzy 
kolejnymi wyprawami uczyła na tajnych kompletach Liceum im. 
śymichowskiej. 
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Pokoje wykładowców 

Zakład Diagnostyki 
Kierownik Zakładu:  
prof. UG, dr hab.  
Krzysztof Jakubiak - A 507 
dr Maria Groenwald - A 407 
dr Michał Daszkiewicz - A 414 
dr GraŜyna Szyling - A 414 
 

Zakład Dydaktyki  
Kierownik Zakładu:  
prof. UG, dr hab.  
Teresa Bauman  - A 406 
dr Jan Frankowski - A 405 
dr Alicja Jurgiel - A 405 
dr Piotr Zamojski - A 405 
dr Ewa Zalewska - A 404 
dr Jolanta Dyrda - A 404 
dr Adam Jagiełło-Rusiłowski                  
- A 403 
dr Anna Malenda - A 403 
mgr Katarzyna Młyńska - A 403 
dr Zdzisław Aleksander - A 402 
dr Jolanta Kruk - A 402 
prof. UG, dr hab. Kazimierz 
Kossak-Główczewski - A 401 
 

Zakład Filozofii Wychowania       
i Studiów Kulturowych  
Kierownik Zakładu :  
prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek          
- S 510 
prof. UG, dr hab.  
Lucyna Kopciewicz - S 509 
dr Małgorzata Cackowska - S 508 
dr Piotr Stańczyk - S 508 
 

Zakład Pedagogiki Specjalnej 
Kierownik Zakładu:  
prof. UG, dr hab.                    
Amadeusz Krause - A 504 
dr Joanna Belzyt-Sobczuk - A 505 
mgr Alicja Sadownik - A 505 
mgr Karolina Tersa - A 505 
dr Danuta Grzybowska - A 506 
dr Krystyna Rzedzicka - A 506 
dr Jolanta Rzeźnicka - Krupa           
- A 515 
dr Agnieszka Woynarowska            
- A 515 
mgr Joanna Szymula - A 515 
dr Dorota Krzemińska - A 516 
dr Iwona Lindyberg - A 516 
dr Katarzyna Kampert - A 516 
prof. UG, dr hab. S. Sadowska        
- A 517 
dr Anna Kobylańska - A 517 
dr Katarzyna Materny - A 517 
 

   W lutym 1943 r. wyruszyła jako emisariuszka Komendanta Głównego AK 
przez Niemcy, Francję, Andorrę, Hiszpanię i Gibraltar do Sztabu Naczelnego 
Wodza w Londynie. Miała dwie misje: lepsze koordynowanie wędrówek 
poczt krajowych, przerzucanych przez bazy łączności Sztabu NW, 
funkcjonujące w krajach neutralnych oraz referowanie Ŝądań gen. 
Roweckiego, dotyczących uprawnień słuŜby Ŝołnierzy-kobiet AK. Z Londynu 
powróciła 10. września 1943 r. skokiem spadochronowym. 
   ZagroŜona w marcu 1944 r. aresztowaniem przeszła, po kwarantannie, do 
słuŜby w Szefostwie Wojskowej SłuŜby Kobiet 
(WSK) KG AK. W ramach WSK uczestniczyła 
w Powstaniu. Po kapitulacji kierowała nadal, z 
Krakowa, szlakami zachodnimi prowadzącymi 
do bazy szwajcarskiej. Zdemobilizoawna, po 
powrocie przez front z Wiednia, w lutym 1945 
r. była czynna przez rok w II konspiracji, w 
dziale łączności i kolportaŜu Okręgu 
Zachodniego. 
   W 1948 r., po 2 latach pracy w odtworzonym 
Państwowym Urzędzie WFiPW przy 
Ministerstwie Obrony Narodowej, powróciła do 
pracy nauczycielskiej ucząc w Łodzi, Toruniu i 
Olsztynie. 
   Aresztowana przez UB 5 września 1951 r., 
przebywała z 10-letnim wyrokiem w 
więzieniach do 24 lutego 1955 r. 
   Powróciła, wciąŜ dyskryminowana, do pracy w szkole w Sierpcu i Toruniu. 
Po uzyskaniu doktoratu nauk humanistycznych w 1965 r., pracowała jako 
adiunkt a po habilitacji (1973 r.) jako docent andragogiki Uniwersytetu 
Gdańskiego, skąd przeniosła się do rodzinnego Torunia, gdzie do 1978 r. była 
pracownikiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Profesorem nauk 
humanistycznych ElŜbieta Zawacka została mianowana w 1995 r. 
   Na emeryturze kontynuowała podjęte w latach 60-tych gromadzenie 
materiałów historycznych do dziejów Armii Krajowej i II wojny światowej. 
Włączyła się do ruchu kombatanckiego „Solidarności”, załoŜyła Klub 
Historyczny, działający formalnie od 1987 r. przy Zrzeszeniu Kaszubsko-
Pomorskim w Toruniu. Jest inicjatorką powołania w 1990 r. do Ŝycia Fundacji 
„Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”, a w 1996 r. Memoriału Generał 
Marii Wittek. 
    Mianowana w październiku 1944 r. kapitanem (rozkaz D-cy AK) i majorem 
(rozkazem Naczelnego Wodza) została awansowana w 1996 r. na 
podpułkownika, w 1999 r. na pułkownika, a w 2006 została generałem 
brygady. Dwukrotnie odznaczona Orderem Wojennym Virtuti Militari kl. V i 
5-krotnie KrzyŜem Walecznych. Ponadto w 1990 r. prof. ElŜbietę Zawacką 
odznaczono KrzyŜem Oficerskim , zaś w 1993 r. Orderem Odrodzenia Polski-
KrzyŜ Komandorski z Gwiazdą. W tym samym roku została wyróŜniona 
honorowym obywatelstwem Miasta Torunia, a w dwa lata później prezydent 
Lech Wałęsa odznaczył ją Orderem Orła Białego. 

 
 
Materiały nieodpłatnie udostępniła Fundacja Archiwum i Muzeum 
Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej SłuŜby Polek w Toruniu 
Więcej: http://pluton.um.torun.pl/~archAK/zawacka.html  
 
Zobacz teŜ: Katarzyna Minczykowska, ElŜbieta Zawacka, „Zelma”, „Sulica”, 
„Zo” (seria: Biblioteka Fundacji „Archiwum Pomorskie AK", t. L), Toruń 
2008, wyd. Fundacja „Archiwum i Muzeum Pomorskie AK...” w Toruniu oraz 
www.torun.pl 
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Pokoje wykładowców 

Zakład Historii Nauki,          
Oświaty i Wychowania 
Kierownik Zakładu: 
prof. UG, dr hab.  
Romuald Grzybowski - A 514 
prof. UG, dr hab.  
Krzysztof Jakubiak - A 507 
prof. UG, dr hab. Marcin Tomczak 
- A 507 
prof. dr hab. Lech Mokrzecki              
- A 508 
prof. UG, dr hab.  
Kazimierz Puchowski - A 508 
dr ElŜbieta Gorloff - A 511 
dr Andrzej Kołakowski - A 511 
mgr Anna Paszkowska - A 511 
dr Jacek Taraszkiewicz - A 512 
dr Krzysztof  Nyrek – A 512                                            
mgr Mariusz Brodnicki – A 512 
dr Tomasz Maliszewski - A 513 
dr Lidia Burzyńska - Wentland         
- A 513 
 
Zakład Patologii Społecznej                
i Resocjalizacji 
Kierownik Zakładu:  
prof. dr hab. Henryk Machel              
- A 518 
dr Robert Opora - A 501 
dr Radosław Breska - A 502 
mgr Jolanta Ferszka - A 502 
dr Monika Marczak - A 503 
dr Justyna Siemionow - A 503 
mgr ElŜbieta Chęcińska - A 503 
 
Zakład Pedagogiki Ogólnej 
Kierownik Zakładu:  
prof. UG, dr hab.  
Ewa Rodziewicz - S 513 
dr Małgorzata Lewartowska -
Zychowicz - A 520 
dr Maria Szczepska - Pustkowska     
- A 520 
dr Adela KoŜyczkowska - A 520 
dr Małgorzata Stopikowska               
- A 519 
mgr Karolina Starego - A 519 
mgr Sylwester Zielka - A 519 

 
Pracownia Edukacji Medialnej 
Kierownik Pracowni:  
dr Gra Ŝyna Penkowska - S 414 
mgr Damian Muszyński - S 415 
mgr Grzegorz StunŜa - S 415 
mgr Jarosław Jurkowski - S 413 
Grzegorz Renk - S 413 

* 
Nowe obowiązki… 

* 
   Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego powołał dr Alicję 
Jurgiel na Pełnomocnika Rektora ds. ECTS (European Credit Transfer 
System).  

* 
   Dr GraŜyna Szyling, dr Alicja Jurgiel oraz dr Beata Bykowska weszły w 
skład Zespołu ds. opracowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości 
kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim. 

źródło: Anna Kietrys-Tusk 
Kierownik Działu Kształcenia UG 

* 
Będzie naukowo… 

* 
22 stycznia (czwartek), godz. 13.00-15.00, aula S 203 
 

FORUM: 
„Sześciolatki, do (jakiej?) szkoły 

- start czy falstart” 
 
   Zarząd Oddziału Gdańskiego Polskiego 
Towarzystwa Pedagogicznego uprzejmie zaprasza do 
wzięcia udziału w debacie poświęconej sprawom 
wczesnej edukacji ze szczególnym uwzględnieniem 
sytuacji najmłodszych dzieci rozpoczynających naukę 
szkolną. Idea posłania 6-latków do szkoły wymaga 
szerokiej i pogłębionej dyskusji, a zwłaszcza 

uświadomienia uwikłania procesu edukacji w konteksty polityczne i 
ideologiczne. Jest sprawą zbyt doniosłą, by pozostawić ją tylko bieŜącym 
interesom jakiejkolwiek strony czy grupy nacisku. Oświata najmłodszych 
wymaga gruntownej przebudowy u podstaw a zwłaszcza konfrontacji 
dotychczasowego paradygmatu instrumentalno - metodycznego z 
doniesieniami współczesnej psychologii i wiedzy o społecznym kontekście 
procesu uczenia. Stąd powinny wypływać źródła zmiany praktyki szkolnej jak 
równieŜ uzasadnienia decyzji dotyczących progu nauki szkolnej. Kwestie 
techniczno formalne nie mogą górować nad merytorycznymi aspektami zmian 
w systemie edukacji. Nie przesądzając o wyniku podjętej debaty pragniemy 
dać wyraz naszemu głębokiemu przekonaniu iŜ jest ona powinnością 
wszystkich uczestników sfery publicznej - nie tylko władz i administracji 
oświatowej lecz takŜe nauczycieli, rodziców, uczniów i innych osób 
zaangaŜowanych w sprawy edukacji. 
 
W dyskusji udział wezmą m.in.: 
Wiceprezydent Miasta Gdańska Ewa Kamińska, załoŜyciele „Forum 
Rodziców” Stanisław Matczak i Maja Majewska-Kokoszka, załoŜycielki 
placówki „Kolorowe Przedszkole w Matemblewie” Justyna Januszewska i 
Anna Fedyniak-Kołodziej, członkowie Zarządu Oddziału Gdańskiego PTP 
prof. dr hab. Joanna Rutkowiak, prof. UG, dr hab. Dorota Klus-Stańska,          
dr Jolanta Kruk, dr Ewa Zalewska 
 
Forum poprowadzi: Piotr Kowalczuk, asystent w Zakładzie Wczesnej 
Edukacji IP UG, dziennikarz oświatowy. 
 
>>> Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na adres e-mail: 
pokoj.rodzicielski@gmail.com 

źródło: Zarząd Oddziału Gdańskiego PTP 
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Pokoje wykładowców 

Zakład Historii Nauki,          
Oświaty i Wychowania 
Kierownik Zakładu: 
prof. UG, dr hab.  
Romuald Grzybowski - A 514 
prof. UG, dr hab.  
Krzysztof Jakubiak - A 507 
prof. UG, dr hab. Marcin Tomczak 
- A 507 
prof. dr hab. Lech Mokrzecki              
- A 508 
prof. UG, dr hab.  
Kazimierz Puchowski - A 508 
dr ElŜbieta Gorloff - A 511 
dr Andrzej Kołakowski - A 511 
mgr Anna Paszkowska - A 511 
dr Jacek Taraszkiewicz - A 512 
dr Krzysztof  Nyrek – A 512                                            
mgr Mariusz Brodnicki – A 512 
dr Tomasz Maliszewski - A 513 
dr Lidia Burzyńska - Wentland         
- A 513 
 
Zakład Patologii Społecznej                
i Resocjalizacji 
Kierownik Zakładu:  
prof. dr hab. Henryk Machel              
- A 518 
dr Robert Opora - A 501 
dr Radosław Breska - A 502 
mgr Jolanta Ferszka - A 502 
dr Monika Marczak - A 503 
dr Justyna Siemionow - A 503 
mgr ElŜbieta Chęcińska - A 503 
 
Zakład Pedagogiki Ogólnej 
Kierownik Zakładu:  
prof. UG, dr hab.  
Ewa Rodziewicz - S 513 
dr Małgorzata Lewartowska -
Zychowicz - A 520 
dr Maria Szczepska - Pustkowska     
- A 520 
dr Adela KoŜyczkowska - A 520 
dr Małgorzata Stopikowska               
- A 519 
mgr Karolina Starego - A 519 
mgr Sylwester Zielka - A 519 

 
Pracownia Edukacji Medialnej 
Kierownik Pracowni:  
dr Gra Ŝyna Penkowska - S 414 
mgr Damian Muszyński - S 415 
mgr Grzegorz StunŜa - S 415 
mgr Jarosław Jurkowski - S 413 
Grzegorz Renk - S 413 

 
* 

19 lutego 2009 (czwartek), godz. 14.00, sala A 205 
Prowadzący seminarium naukowe z cyklu: Uniwersalizm i pedagogika               
dr Piotr Zamojski informuje, Ŝe pierwsze spotkanie w semestrze letnim będzie 
poświęcone ustaleniu dnia i godziny systematycznych spotkań w II semestrze. 
NaleŜy zabrać ze sobą plany zajęć! 
Następna omawiana lektura to P. Sloterdijk, Krytyka cynicznego rozumu, 
tłum. P. Dehnel, Wydawnictwo DSW, Wrocław 2008, rozdziały od 1 do 8 
(włącznie). 

źródło: dr Piotr Zamojski 
* 

Wiedza w praktyce… 
* 

   Studenci III roku rozpoczynają swoje praktyki zawodowe. Nim na nie 
wyruszą muszą – OBOWIĄZKOWO - uczestniczyć w spotkaniu 
organizacyjnym. Podczas spotkania zostaną omówione wszystkie kwestie 
merytoryczne i organizacyjne oraz będą rozdane niezbędne dokumenty i 
dzienniki praktyk. 
 
  Spotkania odbędą się 29 stycznia 2009 r. w sali nr A 306                                  
wg następującego harmonogramu: 
 
� III rok Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna –                      

godz. 10.00 
� III rok Wczesna edukacja z językiem angielskim – godz. 11.00 
� III rok Wczesna edukacja z logopedią - godz. 12.00 
� III rok Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną 

- godz. 13.00 
� III rok Pedagogika resocjalizacyjna - godz. 14.00 

Powodzenia! 
źródło: mgr Anna Wlazło, mgr Sylwia Szutowicz - Topyła  

 
* 

Debatowali… 
* 

 19.01. w UG odbyło się niezwykle ciekawe spotkanie z cyklu debat 
organizowanych przez Krytykę Polityczną „Jakiego uniwersytetu 
potrzebujemy?”. W debacie udział wzięli: Paweł Adamowicz - Prezydent 
Gdańska, prof. UG, dr hab. Teresa Bauman i prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 
z Instytutu Pedagogiki UG, Sławomir Sierakowski – Redaktor Krytyki 
Politycznej. Moderatorem dyskusji był dr Piotr Zamojski z Instytutu 
Pedagogiki UG. Debatę zorganizowano przy współpracy Naukowego Koła 
Filozoficzno-Artystycznego UG.    
 Nie sposób wymienić wszystkich zarzutów kierowanych pod adresem 
instytucji  współczesnego uniwersytetu. 
   Z jednej strony, wspomina się o skostniałej, zhierarchizowanej strukturze 
pętającej  wszelkie przejawy myślenia niezgodnego z oczekiwaniami 
uniwersyteckiego establishmentu, którego podstawowym celem miałoby być 
utrzymywanie swojego status quo oraz niedopuszczanie do jakichkolwiek 
zmian. W tym kontekście idea Universitas – wspólnoty uczonych i uczących 
się -  jawi się niepoŜądana mrzonka niewielkiej grupy heretyków. 
   Słyszymy równieŜ głosy o rzekomej, a niekiedy takŜe empirycznie 
weryfikowanej hipotezie hipermarketyzacji uczelni wyŜszych, w tym polskich 
uniwersytetów. Zwolennicy tego poglądu uwaŜają, Ŝe edukacja wyŜsza została 
skolonizowana przez logikę kredencjalizmu, a uczestnicy procesu kształcenia  
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Pokoje wykładowców 

Zakład Teorii Wychowania 
Kierownik Zakładu:  
prof. UG, dr hab. Jan PapieŜ          
- A 413 
dr ElŜbieta Jundziłł - A 412 
dr RóŜa Pawłowska - A 412 
dr Piotr Bauć - A 411 
mgr Katarzyna Kmita - A 411 
mgr Marcin Welenc - A 411 
 
Pracownia Pedagogiki Religii 
Kierownik Pracowni:  
prof. UG, dr hab.               
Mirosław Patalon - S 512 
 
Zakład Pedagogiki Społecznej 
Kierownik Zakładu:  
prof. UG, dr hab. Maria Mendel           
- S 511 
dr Małgorzata Szpunar - S 503 
dr Alicja Zbierzchowska - S 503 
mgr Marcin Boryczko - S 503 
mgr Dorota Jaworska - Matys           
- S 503 
dr Marek Ejsmont - S 504 
dr Beata Kosmalska - S 504 
dr Jolanta Sokołowska - S 505 
dr Jolanta Wojciechowska - S 505 
dr Małgorzata Puchowska - S 506 
dr Longina Strumska - Cylwik          
- S 506 
 

Zakład Wczesnej Edukacji 
Kierownik Zakładu: 
prof. UG, dr hab.  
Dorota Klus-Stańska - S 416 
prof. dr hab. ElŜbieta Kilińska -
Apanowicz - S 417 
prof. dr hab. Ewa Szatan - S 417 
dr Dorota Bronk - S 418 
dr Alicja Komorowska – Zielony           
- S 418 
dr Maria  
Truszkowska-Wojtkowiak - S 419 
dr Anna Wasilewska - S 419 
dr Anna Nitecka-Walerych - S 420 
mgr Małgorzata Karczmarzyk            
- S 420 
dr Kazimierz Jędrzejak - S 421 
mgr Piotr Kowalczuk - S 421 
mgr Maria Kreft - S 422 
mgr Karolina Siodmiak - S 422 

POKÓJ DLA 
DOKTORANTÓW - A 304 

źródło:  
mgr Karolina Malenda-Raszkiewicz 
 

 
 
na poziomie uniwersyteckim (w tym pracownicy naukowi) kierują się 
zasadami neoliberalnej ekonomii. 
   Z drugiej strony, istnieje pewna grupa osób (heretycy?), która stara się na 
róŜne sposoby dać odpór takiej wizji społecznej funkcji uniwersytetu. 
Przedstawiciele róŜnych środowisk (pedagodzy krytyczni, politolodzy, 
intelektualiści) biją na alarm domagając się pogłębionej debaty wokół  
kondycji i roli współczesnego uniwersytetu. 
 
   Cykl debat organizowanych przez Krytykę Polityczną oraz wydanie 
kolejnego przewodnika KP pt. „Uniwersytet zaangaŜowany” ma być 
przyczynkiem do takiej właśnie dyskusji. 
   Relacja z debaty w następnym numerze Biuletynu IP. Niecierpliwych 
odsyłamy na stronę www.krytykapolityczna.pl 

źródło: Jarosław Jendza, V rok WEzJA  
 

* 
Parapety juŜ nasze… Wyroby – Wytwory - WróŜby 

* 
    18 grudnia 2008 r. uroczyście przecięto wstęgę i otwarto gmach Wydziału 
Nauk Społecznych. Niezwykle wzruszający koncert w wykonaniu solistów 
Opery Bałtyckiej, Teatru Muzycznego w Gdyni oraz Akademickiego Chóru 
Uniwersytetu Gdańskiego wysłuchało wielu zacnych gości i 
współpracowników.  
   Potrzebowaliśmy „paru chwil” by rozpakować walizki, skrzynki i kartony i 
przystąpić do zagospodarowywania przestrzeni. Druga odsłona otwarcia miała 
miejsce 10 stycznia br. Nowy budynek został „ogrzany” przez blisko 
dwustuosobową grupę „Parapetowiczów”. 
Była to wyjątkowo barwna i zróŜnicowana społeczność: Rektor Senior z 
rodziną, pracownicy naukowo-dydaktyczni naszego Instytutu oraz Instytutu 
Socjologii, administracja z dziećmi, emeryci, studenci pedagogiki, socjologii, 
politologii i psychologii. 
   Zgodnie z 
przygotowanym 
przez nieformalny 
komitet studencko-
pracowniczy 
systemem goście 
witani byli przez 
dyrekcję Instytutu w 
„bramkach”, przez 
które wnosili 
odpowiednio swój 
wkład w imprezę (wyroby, wytwory, wróŜby i wyśpiewa).  

    Najwięcej „wniesiono” 
wyrobów: własnych sałatek, ciast, 
koreczków i kanapek. Uzupełniły 
one długi stół i tak juŜ uginający 
się pod cięŜarem sponsorowanych 
przez właściciela naszych 
restauracji, pana Józefa 
smakołyków. . Po uroczystym 
powitaniu Dyrektora, na tle zdjęć 
„starego” budynku swoją 
„zazdrość” z tego, Ŝe moŜemy 
organizować się akademicko i  
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nieformalnie w tak spektakularnej przestrzeni wyraził Rektor Senior – 
Andrzej Ceynowa. W ramach otwartego mikrofonu dr Jadwiga Wasiukiewicz 
przedstawiła specjalnie napisany na tę okoliczność wiersz.  
   Grupa studentów socjologii – „LARP Zardzewiały Topór” poprowadziła grę 
terenową a studencki teatr działający przy ACK – „W Gorącej Wodzie 
Kąpani” zaangaŜował wszystkich na równych prawach w improwizowane 
scenki. Największe salwy śmiechu a nawet nieskrywane łzy wywołały sceny 
wykładu profilaktyki przemocy dla 
głuchoniemych przedszkolaków oraz historia 
budowy nowego WNS przez dźwig i jego 
operatora.  
   Krótko po 21-szej zapanował klimat 
irlandzki. Studentki pedagogiki i psychologii 
współpracujące z ACK zatańczyły po 
celtycku a irlandzkie pieśni wykonała prof. 
Susie Kennedy z Dublina w ramach zemsty za 
zalewanie swojego miasta polską kulturą 
przez naszych studentów.  

 
Od początku imprezy ustawiała się długa kolejka do dr Anny Malendy (jako Anki 
Cyganki) i jej asystentek. 
Panie wróŜyły wszystkim 
świetlaną przyszłość 
związaną ze świetlanym 
budynkiem WNS i nie 
tylko…. Parapetówkę 
uświetnił koncert zespołu 
studenckiego Duo 
Acoustic z 
niewiarygodnymi 
popisami wokalnymi młodych artystów. 
     Do prezentacji tańca brzucha atmosferę rozgrzewał zasponsorowany przez 
działający przy Uniwersytecie Klub Y DJ – Tomek Serkowski. Tańcząca 
orientalnie pani Joanna – studentka IP przyciągnęła pod koniec uwagę 
zachwyconych w zdecydowanej większości pań… 
Wspólnym przedsięwzięciem pracowników i studentów było śpiewanie przy 
generowanych przez program karaoke tekstów polskich, angielskich a nawet 
rumuńskich przebojów.   
Próbkę atmosfery moŜna podpatrzeć na jednominutowym filmie: 
http://pl.youtube.com/watch?v=ZMRVGjjjq-Y 

źródło: dr Adam Jagiełło - Rusiłowski 
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* 
Animują i pomagają…  

* 
   Dzięki studentom Animacji 
Społecznej pomogliśmy po raz 
kolejny.  
   Po skutecznym wsparciu pani 
Irenki, 17-18.12.2008 r. studenci 
zbierali artykuły papiernicze, 
ksiąŜki, gry planszowe itp. oraz 
pieniądze dla dzieci ze świetlicy 
środowiskowej w Gdyni. Za zebrane 
pieniądze zostały zakupione 
następujące rzeczy: artykuły 
papiernicze, kredki, pisaki, 
kolorowanki, ksiąŜeczki edukacyjne, 
trochę słodyczy oraz torby do 
pakowania prezentów. 

 
Pani prowadząca świetlice była 
wdzięczna za okazane serce i 
konkretną pomoc.  

Serdecznie dziękujemy 
WSZYSTKIM  

dzięki którym mogli śmy pomóc! 
Studenci II roku  

dziennej Animacji Społecznej 
 
* 

Ostatnia taka wigilia…  
* 

    
  
  18.12. na kilka godzin przed 
otwarciem nowej siedziby WNS, 
studenci I roku Wczesnej edukacji z 
logopedią, postanowili spotkać się 
na spotkaniu wigilijno-integrującym. 
  Wigilia dosłownie na walizkach, 
pewnie była ostatnią na 
Krzywoustego.  
 

 

 
 
Spotkanie zorganizowali sami 

studenci, śpiewem kolęd 
ubogacił je wieloletni 

chórzysta  
dr Kazimierz Jędrzejak. 

 
Nad wszystkim czuwała 

starościna Marta Sikorska,       
a w obiektywie uchwycił 

BłaŜej Senk. 
 

Zajrzyj do galerii:  
http://picasaweb.google.com/Senk.b2/WigiliaNaWydziale2008#   

źródło: wzruszony tutor 
* 

„Dogtor” uczy… 
* 

   20.01. zajęcia z wiedzy społeczno-przyrodniczej dla studentów II roku ENI w IP 
poprowadził „Dogtor” PABLO. W ramach projektu zaliczeniowego studentka 
Katarzyna Matusz wolontariuszka fundacji „Dogtor”, zaprosiła PABLA i jego 
trenerkę Dorotę Badyńską, by poprowadzili zajęcia z wykorzystaniem 
terapeutycznych moŜliwości czworonoga. W roli wykładowcy PABLO był 
znakomity. W końcu kaŜdego dnia pracuje z dziećmi i młodzieŜą.   

      
   Fundacja „Dogtor” to organizacja poŜytku publicznego zajmująca się szeroko 
pojęta terapią przy udziale zwierząt. Podopiecznymi fundacji są nie tylko osoby 
niepełnosprawne, ale takŜe dzieci i młodzieŜ zagroŜona patologiami społecznymi, 
osoby w trudnej sytuacji Ŝyciowej, pacjenci szpitali psychiatrycznych a takŜe 
osoby po traumie potrzebujące wsparcia psychologicznego. Co róŜni fundację od 
innych podobnych instytucji? Zwierzęta! To właśnie one pełnią najwaŜniejszą 
rolę z szeregu proponowanych przez fundację terapii. Specjalnie szkolone psy 
biorą udział niemal w kaŜdych zajęciach terapeutycznych zamieniając je w 
niezwykła przygodę i zamieniając trudny proces rehabilitacji w radosną zabawę z 
psem!  

 
Zostań wolontariuszem fundacji: www.dogtor.iq.pl 

źródło: II rok ENI 
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***   
Z kalendarza: 

21.01. - Dzień Babci 
22.01. - Dzień Dziadka 

26.01.-08.02.09 - Sesja ☺☺☺☺ 
31.01. - Międzynarodowy             

Dzień Przytulania ☺☺☺☺ 
03.02. - Dzień Walki z Rakiem 

08.02. - Dzień Bezpiecznego 
Internetu 

11.02. - Światowy Dzień Chorego 
09.02.-15.02.09 - Przerwa 

międzysemestralna ☺☺☺☺ 
14.02. - Walentynki ☺☺☺☺ 

* 
Miłości się nie znajduje ani nie 

traci. W miłości się wzrasta. 
* 

Miłość zawsze tworzy,  
nigdy nie niszczy. W tym tkwi 
jedyna nadzieja człowieka. 

* 
śyć w miłości  

– oto największe wyzwanie, jakie 
stawia nam Ŝycie 

*  
Całkowite zanurzenie się                   

w Ŝyciu jest                            
najlepszą lekcją miłości.  

Leo F. Buscaglia 
* 

    17.02. – Światowy Dzień Kota 
19.02. - Tłusty Czwartek 

21.02. - Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego 

24.02. - Ostatki 
 

*** 
BieŜący i archiwalne numery 

Biuletynu IP 
- w wersji elektronicznej - 

pobierzesz z 
www.pedagogika.univ.gda.pl/

podstrony/biuletyn.htm 
 

*** 
 

Wydano na prawach rękopisu       
do uŜytku wewnętrznego.  

Numer zamknięto 20.01.2009 r. 
 

 

Termin nadsyłania materiałów, 
skarg i polemik do kolejnego 
wydania upływa 12.02.2009r. 

 

zebrał Piotr Kowalczuk 
kontakt: pokój S 421, tel. 5234297 

kowalczuk@post.pl 

* 
KrytyczneOko !reVOLT… 

* 
Pismo !reVOLT narodziło się w 
kwietniu 2008 roku i od razu było na 
minusie. Pierwszy numer był numerem 
minus pierwszym, a wydawniczym 
celem było skrzyknąć się po blogach i 
wyjść na zero. Udało się. W zerowym 
numerze dokonaliśmy symbolicznego 
samounicestwienia się autorów 

wszystkich zamieszczonych artykułów. Myślenie, pisanie i wydawanie 
darmowego pisma jest ekonomicznie nieracjonalne, więc uznaliśmy, Ŝe lepiej 
jest od razu mieć śmierć za sobą. 
   Po kilku miesiącach dowiedzieliśmy się, Ŝe 
umarła takŜe doktryna neoliberalna. W 
pierwszym numerze !reVOLTy staraliśmy się 
dokonać przeglądu wyobraźni po jej 
spektakularnym upadku. Sporo uwagi w tym 
numerze poświęciliśmy uniwersytetowi – 
instytucji organizującej przepływ ludzi do 
świata gospodarki, czyli jak się okazało, do 
świata sztuczek i iluzji. Próbowaliśmy – między 
innymi oczywiście – odpowiedzieć sobie na 
pytanie czyich wyobraŜeń uniwersytet jest 
dzisiaj wspólnotą. Drukowana wersja tego 
numeru ukazała się dzięki Alternatorowi – 
Akademickiemu Centrum Kultury UG. 
   !reVOLTa współredagowana jest przez doktoranta-pracownika UG 
Grzegorza StunŜę i doktoranta-uczestnika studiów doktoranckich Piotra 
Kowzana, a powstała z inicjatywy tego pierwszego. Wydawcą pisma jest sieć 
blogowa KrytyczneOko – sieć osób/blogów, które krytycznie patrzą na 
otaczającą je rzeczywistość. KrytyczneOko zbiera wpisy z Hiperbloga, 
kolektywnego bloga koła naukowego Na Styku oraz z bloga Perturbacje. 
Wszystkie artykuły z KO zasilają m.in. Centrum Informacji Anarchistycznej. 
   Zapraszamy do kontaktowania się z nami, przesyłania propozycji 
rewolucyjnych inicjatyw i tekstów. Sami nie wiemy dokąd nas to wszystko 
zaprowadzi :) 

kontakt: 
pedgds@univ.gda.pl lub dokpko@ug.gda.pl 

http://krytyczneoko.blogspot.com 
n-k: pismo_revolt; facebook: Re Volt 

 

źródło: mgr Piotr Kowzan 
* 

Pocztówki z Krzywoustego… 

nadesłał mgr Mariusz Brodnicki 


