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W namiotowym miasteczku naukowym swoją ofertę 
edukacyjną i najnowsze osiągnięcia zaprezentowały 
krakowskie uczelnie, odwiedzający mieli 
możliwość uczestniczenia w pokazach naukowych 
i eksperymentach, a festiwalowa scena żyła 
prezentacjami i prelekcjami. Festiwal każdego roku 
cieszy się ogromną popularnością – nie tylko wśród 
uczniów i przyszłych studentów, ale także mieszkańców 
Krakowa i Małopolski, turystów krajowych oraz 
zagranicznych. Nie mogło na nim zabraknąć UP!
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COMMENTARII ACADEMICI

Absolwentka kierunku digital design 
z Wydziału Sztuki zajęła drugie miejsce 
w międzynarodowym konkursie Corto 
in Accademia we Włoszech, a dr Tomasz 
Padło (Wydział Geograficzno-Biologiczny) 
został wyróżniony nagrodą w prestiżowym 
Grand Press Photo 2018. Wśród setki 
stypendystów Fundacji na rzecz Nauki 

Polskiej znaleźli się dr Anna Penkała 
(Wydział Humanistyczny) i dr hab. Piotr 
Pokora (Wydział Matematyczno-Fizyczno-
Techniczny), a dr hab. Walery Okulicz-
Kozaryn, prof. UP (Wydział Politologii), 
został laureatem II Międzynarodowego 
Konkursu Naukowo-Badawczego „Najlepszy 
Wykładowca 2018” w sekcji „Aktualne 
problemy współczesnej edukacji”.
Indywidualne dokonania tworzą sukces 
zbiorowy – decyzją Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego nr ODW-745/
KAT/2018 Wydział Matematyczno-
Fizyczno-Techniczny uzyskał kategorię 
naukową A, podobnie jak Wydziały 
Humanistyczny, Filologiczny, Geograficzno-
Biologiczny i Wydział Sztuki. Gratulujemy!
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Dorota Rojek-Koryzna

Studenci i pracownicy UP 
odnoszą sukcesy w Polsce 
i poza jej granicami. 
Dziedzin jest tak wiele jak 
zainteresowań naukowców, 
warto jednak wymienić 
chociaż kilka.

Dorota Rojek-Koryzna

„Moc rozumu” to tegoroczne 
hasło festiwalu, który od 17 
do 19 maja był trzydniowym 
świętem wiedzy, 
doświadczenia, piękna 
i harmonii, a jednocześnie 
największym wydarzeniem 
w regionie promującym 
wiedzę i wszechstronny 
rozwój.

SuKceSy!



Koniec roku akademickiego to tradycyjnie czas pod-
sumowań i  zapowiedzi. Możemy być dumni z  na-
szych studentów i pracowników, którzy są doceniani 
w kraju i  za granicą. Cieszymy się z  kolejnych wy-
promowanych na naszej uczelni doktorów i dokto-
rów habilitowanych, a  także z korzystnego wyniku 
parametryzacji – decyzją Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego aż pięć naszych wydziałów uzyskało 
kategorię naukową A.

Sukcesy mobilizują nas do nowych działań, dlate-
go w  drugim numerze „Commentarii Academici” 
mogą Państwo zapoznać się z częścią naszej ofer-
ty edukacyjnej na zbliżający się rok akademicki. 
Dostosowujemy programy studiów do oczekiwań 
zmieniającego się rynku pracy, zatem na śledzą-
cych nowinki czekają zapowiedzi pionierskich 
kierunków i  specjalności. Młodzi ludzie są dziś 
ciekawi świata, toteż zapraszamy ich na studia 
niemcoznawcze i  środkowoeuropejskie, bo dwa 
dyplomy renomowanych uczelni dają większe niż 
dotychczas możliwości. Zachęcamy do podjęcia 
studiów technicznych czy prawniczych, a dla tych, 
którzy marzą o  własnym biznesie, przygotowali-
śmy studia podyplomowe. Prócz nabywania wiedzy 

mobilizujemy do nieustannego podnoszenia kom-
petencji, zarówno pracowników, jak i doktorantów 
czy studentów. Dla tych ostatnich, po raz pierwszy, 
zorganizowaliśmy targi pracy, podczas których mo-
gli porozmawiać z przedstawicielami pracodawców 
czy odbyć indywidualne konsultacje z doradcą za-
wodowym.

Uniwersytet wymaga harmonijnego rozwoju opar-
tego na różnych dziedzinach wiedzy. Znamy war-
tość słowa i  tradycji humanistycznych, mocno za-
korzenionych w  naszej uczelni. Wiemy, jak ważne 
jest docenianie rodzimych twórców, o co dba Wy-
dział Filologiczny, uzupełniając kanon lektur stu-
dentów o  literaturę współczesną. Nasi specjaliści 
pomagają również podnosić kompetencje językowe 
młodzieży, o czym można przeczytać w cyklu „Szko-
ła mistrzów”.

Sesja egzaminacyjna zamyka pewien etap; ży-
czę powodzenia i  satysfakcjonujących wyników 
wszystkim, którzy przystępują obecnie do testów, 
a  pracownikom naukowym i  administracyjnym 
udanego wypoczynku.

Zachęcam do lektury „Commentarii Academici”!
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rektor uniwersytetu Pedagogicznego 
im. komisji edukacji narodowej 
prof. dr hab. kazimierz karolczak,  
fot. andrzej banaśDrodzy czytelnicy



Uroczystość poświęconą pedagogom X Państwowego Gim-
nazjum i Liceum Żeńskiego im. Królowej Wandy w Krakowie 
rozpoczął rektor UP prof. Kazimierz Karolczak, wspólnie z przed-
stawicielką uczennic Anną Sikorą i dziekanem Wydziału Pe-
dagogicznego dr. hab. Ireneuszem Świtałą, prof. UP. W swoim 
przemówieniu Anna Sikora podziękowała władzom uniwersytetu 
za wyrażenie zgody, przychylność, pomoc przy realizacji i sfi-
nansowanie tablicy. Złożyła również wyrazy wdzięczności za 
przywrócenie pamięci o ich szkole i profesorach.

Dalsza część uroczystości jubileuszowych odbyła się w budynku 
głównym przy ul. Podchorążych 2. O godz. 11.00 w Auli Głów-
nej rozpoczęło się posiedzenie Senatu. Rektor przywitał licznie 
zgromadzonych gości, przedstawicieli władz Krakowa i Małopolski, 
rektorów uczelni wyższych, przedstawicieli korpusu dyploma-
tycznego, służb mundurowych, firm i instytucji współpracujących 
z Uniwersytetem Pedagogicznym, wszystkich pracowników, 
studentów i doktorantów, zaznaczył również, że od ponad 
siedemdziesięciu lat Uniwersytet Pedagogiczny kształci nauczy-
cieli. W tym czasie zmieniały się formy studiów, plany i programy 
kształcenia, reformowano system edukacji, ale nasz absolwent 
to przede wszystkim nauczyciel z pełnymi kwalifikacjami, dobrze 
wyposażony w nowoczesną wiedzę i praktyczną znajomość zawo-
du. To młody człowiek otwarty na nowe wyzwania i oczekiwania 
społeczne. W przemówieniu prof. Kazimierz Karolczak odniósł się 
również do najważniejszych sukcesów mijającego roku. Poinfor-
mował o korzystnych dla uniwersytetu wynikach oceny jakości 
działalności badawczo-rozwojowej uczelni i z nieukrywaną dumą 
zaprezentował realizowane w uniwersytecie projekty. Wspomniał 
także o planowanych inwestycjach w infrastrukturę dydaktyczną, 
badawczą, sportowo-rekreacyjną i techniczną. Miłym akcentem 
uroczystości były wystąpienia gości. W imieniu ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina głos zabrał Grzegorz 
Piątkowski, absolwent naszej Alma Mater. Kolejnym punktem 
uroczystego posiedzenia Senatu było wręczenie medali i odzna-
czeń. Uhonorowano ponad dwudziestu zasłużonych pracowników 
uczelni – obecnych i emerytowanych, piastujących ważne funkcje 
na przestrzeni minionych lat. Za działalność edukacyjną i społecz-
ną Medal Uniwersytetu Pedagogicznego wręczono Annie Dymnej 
– prezes Fundacji „Mimo Wszystko”, prof. Jackowi Purchli i konsul 
honorowej Węgier Adrienne Körmendy. Na zakończenie posiedze-
nia Senatu zabrzmiało „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Chóru 
Mieszanego „Educatus”.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert. Przed publicznością 
wystąpiły chór uniwersytecki pod batutą prof. Adama Korzeniow-
skiego i Orkiestra Uniwersytetu Pedagogicznego pod batutą  
dr Małgorzaty Tęczyńskiej-Kęskiej.

11 maja uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 
edukacji Narodowej obchodzi swoje święto 
– rocznicę powołania do życia Państwowej 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Tradycją 
stało się już, że w tym dniu uniwersytet 
Pedagogiczny zaprasza na uroczyste posiedzenie 
Senatu oraz piknik pracowników, studentów 
i gości. Wydarzeniem uświetniającym 
tegoroczną uroczystość było odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej poświęconej pedagogom 
X żeńskiego Gimnazjum i Liceum im. Królowej 
Wandy w Krakowie, które przed wojną mieściło 
się w budynku przy ul. Ingardena 4 (dawnej  
ul. Oleandry 8). Dzięki staraniom byłych uczennic 
pamięć o pedagogach została przywrócona.
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uroczyste posiedzenie Senatu, fot. grzegorz wajda/wajdafoto

ŚwIęTO uCzElNI
Aleksandra Fajfer, Biuro Promocji UP

uroczyste posiedzenie Senatu, fot. grzegorz wajda/wajdafoto

chór mieszany „educatus”, fot. grzegorz wajda/wajdafoto



WYDARZENIA   5  nr 2 maj/czerwiec 2018

FEsTIwAl sTuDENCkICh kół NAukOwyCh uP

8 maja 2018 roku w Klubie Studenckim „Bakałarz” 
odbyła się druga edycja „Festiwalu Studenckich Kół 
Naukowych uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 
o Puchar Prorektora ds. Studenckich”. celem 
inicjatywy jest popularyzacja działalności studenckich 
kół naukowych oraz integracja całego środowiska 
akademickiego. W wydarzeniu wzięło udział 
dwadzieścia pięć kół naukowych, które przedstawiły 
projekty zrealizowane od 1 października 2016 do  
8 maja 2018 roku.

Prezentacja każdego koła nie 
mogła przekraczać dziesięciu 
minut, a składy zespołów 
liczyły od jednej do kilku osób. 
Wystąpienia miały wiele form, 
począwszy od slajdów i filmów, 
aż po złożone inscenizacje, 
a poruszane tematy były 
różnorodne. Koło Naukowe 

„Nauczyciel z pasją” przekonywało, że pracę warto wykonywać 
z zaangażowaniem, a nasza społeczność akademicka przygotowu-
je do zawodu nauczyciela również podczas zajęć obligatoryjnych. 
Koło Naukowe Pedagogów wyeksponowało istotne cechy współ-
czesnego wychowawcy. Kulturoznawcy zdradzili trzy rzeczy, które 
nie są przekazywane  na studiach i zapewnili, iż mogą uzupełnić 
tę wiedzę. O tym, jak się komunikować i informować, opowiadali 
studenci z dwóch kół – dydaktyków oraz komunikacji społecznej. 
Psychologowie opowiedzieli bajkę z morałem, a studenckie Koło 
Naukowe Pedagogiki Specjalnej zaprezentowało „niekończącą 
się opowieść”. Po nich wypowiedzieli się matematycy, którzy 
w humorystyczny sposób zmieniali nasze postrzeganie królowej 
nauk. O tym, że „cudze chwalicie, a swego nie znacie” zapewniali 
z kolei geografowie. Pojawiły się też tematy ważne ze społeczne-
go punktu widzenia, w których zachęcano do wolontariatu oraz 
budowania społeczności lokalnej. Uczestnicy festiwalu dzięki 
użyciu nowych technologii dowiedzieli się więcej o autyzmie. Do 
innowacji technicznych przekonywała grupa grafików-projektan-
tów, a do działania, nauki i pracy namawiali politolodzy, którzy 
podążając za ideami naszego uniwersytetu prowadzą debaty. Koło 
Artystyczno-Naukowe oraz Studenckie Koło Naukowe Wzornictwa 
PROTOTYP nie musiały zbyt długo zachęcać do wykonywanych 
przez siebie form sztuki. Z tym zagadnieniem zmierzyło się także 
kreatywne koło inżynierów, które połączyło w swojej prezentacji 
technikę i taniec. Atrakcje dla ciała i ducha zaoferowało Teatralne 
Studenckie Koło Naukowe Romanistów. Podczas festiwalu entu-
zjastów języków obcych pojawiło się więcej. Iberyści udowodnili, 
że nasze ciała mówią po hiszpańsku, a po prezentacji rusycystów 
zgromadzeni chcieli lepiej poznać kulturę i zwyczaje naszych 
sąsiadów. Wszyscy uczestnicy wydarzenia czuli się komfortowo, 
ponieważ towarzyszyło nam Studenckie Koło Naukowe Edukacji 
dla Bezpieczeństwa.

Wybór zwycięzcy był trudny. Po wysłuchaniu prezentacji przygo-
towanych przez przedstawicieli kół naukowych, jury w składzie: 
przewodnicząca dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP (Prorektor ds. 
Studenckich), dr hab. Małgorzata Kłyś, prof. UP (Pełnomocnik Rek-
tora ds. Studenckich Kół Naukowych), mgr Łukasz Bandoła (kie-
rownik Biura Spraw Studenckich), mgr Kamila Dąbrowa (kierownik 
Biura Promocji), Kamil Firmanty (przewodniczący Samorządu 
Studentów) i mgr Marek Żołądek (kierownik Klubu Studenckiego 
„Bakałarz”) wybrali najlepszych. Pierwsze miejsce zajęło Studenc-
kie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej, drugie Studenckie Koło 
Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa, a trzecie Studenckie Koło 
Naukowe Wzornictwa PROTOTYP.

Gośćmi specjalnymi Festiwalu byli przedstawiciele Levinsky 
College of Education Tel Aviv Israel: Dolly Eliyahu-Levi (PhD Head 
Excellence Program), Gal Manor (PhD Lecturer at English De-
partment), Shai Inbar (PhD Head of the Library), Ilanit Dror (PhD 
Head of the Students Administration) oraz Hadas Velan (PhD 
Lecturer at English Language Department), którzy zaprezentowali 
referat pt. „Presentation of Israel and Educational Challenges”.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom festiwalu i już dziś zaprasza-
my na kolejną edycję w 2019 roku!

Marek Żołądek, kierownik Klubu Studenckiego „Bakałarz”

Wystąpienia 
miały wiele form, 
począwszy od slajdów 
i filmów, aż po 
złożone inscenizacje, 
a poruszane tematy 
były różnorodne. 

uczestnicy festiwalu, fot. grzegorz wajda/wajdafoto

uczestnicy festiwalu Studenckich kół naukowych, fot. iwona 
konieczna

o Puchar Prorektora ds. Studenckich
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Tradycyjnie co roku środowisko krakowskich studentów 
obchodzi juwenalia. W piątek 18 maja ulicami Krakowa 
przeszedł korowód. Na Placu Szczepańskim żacy odebrali 
symboliczne klucze do bram miasta od wiceprezydent 
Katarzyny Król.  

fot. Szymon kawalec

fot. Szymon kawalec

Przekazanie symbolicznego klucza do bram uP, fot. grzegorz wajda/wajdafoto

ŚwIęTO studentóow
Łukasz Bandoła, kierownik Biura Spraw Studenckich

Najciekawsze wydarzenia zostały zaplanowane na 16 i 18 maja, 
udział w nich był możliwy po uzyskaniu bezpłatnej wejściów-
ki w biurze Samorządu Studentów. W pierwszym dniu święta 
żaków w Klubie Studenckim „Bakałarz” odbył się Kabareton. 
W czasie prawie trzygodzinnej prezentacji na scenie wystąpili 
czołowi polscy stand-uperzy: Tomek Machnicki, Tomek Kwiat-
kowski, Maciek Brudzewski oraz gość specjalny wieczoru Ola 
Szczęśniak. Artyści wprawili publiczność w doskonały nastrój. 
Juwenaliowa impreza plenerowa odbyła się w piątek 18 maja 
na Placu Uniwersytetu przy budynku głównym uczelni. Zebra-
nych studentów powitali prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, 
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego i prof. dr hab. Katarzyna 
Potyrała, Prorektor ds. Studenckich. Podczas uroczystości prze-
wodniczący Zarządu Samorządu Studentów Kamil Firmanty 
otrzymał od władz symboliczny klucz do bram Uniwersytetu 
Pedagogicznego.

Podczas imprezy plenerowej wystąpiły grupy Meant to Move 
Dance Studio i Wspólnota mieszkaniowa, a gwiazdą wieczoru 
był zespół Power Play. Wśród artystów prezentujących swoje 
umiejętności znalazła się także Klaudia Śmistek – studentka 
kulturoznawstwa i wiedzy o mediach oraz redaktor naczelna 
uczelnianego Radia Spektrum. Tego wieczoru zebrani mogli 
podziwiać jej występ z zespołem „Etymology”.

Kolejne juwenalia za rok…, a teraz wszystkim studentom życzy-
my powodzenia w trakcie sesji! 

,



WYDARZENIA   7  nr 2 maj/czerwiec 2018

ŚwIęTO 

25 maja 2018 roku podczas uroczystych promocji doktorskich i habilitacyjnych wręczono dyplomy doktora i doktora 
habilitowanego 44 osobom, które w ostatnim czasie uzyskały stopnie naukowe w przewodach doktorskich i postępo-
waniach habilitacyjnych przeprowadzonych na wydziałach i Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego.

PROMOCjE

doktorskie i habilitacyjne
Alicja Król, zastępca kierownika Biura Nauki

fot. tadeusz Sawka
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 absolwenci administracji, fot. klaudia Śmistek

Miejscem uroczystości była Aula Budynku Głównego uczelni. 
W wydarzeniu wzięli udział: władze IPAiE, przedstawicielka Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, reprezentan-
ci samorządu studentów i kół naukowych, studenci i ich rodziny. 
Po wysłuchaniu hymnu państwowego, prowadząca uroczystość 
dr Małgorzata Kmak (zastępca dyrektora instytutu), powitała 
wszystkich zebranych – przedstawicieli wydziału, Biura Współ-
pracy z Absolwentami, zaproszonych gości, reprezentantów 
studentów i najważniejszych adresatów, czyli absolwentów.

Padło wiele miłych słów, a także kilka cennych rad na przyszłość. 
Pierwszą przemowę wygłosił dziekan wydziału dr hab. Roman 
Kochnowski, prof. UP, który dziękując studentom za lata wytę-
żonej pracy, wyraził szczerą nadzieję, iż staną się oni ważnym 
wsparciem dla obecnych kadr polskiej administracji. Profesor 
Andrzej Piasecki przypomniał historię niedawno powstałego Wy-
działu Politologii, podkreślił dotychczasowe dokonania i zaryso-
wał perspektywę na najbliższe miesiące. Zaakcentował również 
potrzebę ciągłego rozwoju intelektualnego w życiu każdego czło-
wieka, ale przede wszystkim życzył zgromadzonym sukcesów za-
wodowych. Kilka słów do absolwentów skierował także opiekun 
roku dr Tomasz Szeląg, dziękując przede wszystkim za udaną 
współpracę w ciągu ostatnich dwóch lat. Wyjątkowym gościem 
wydarzenia była Anna Kwaśniak – kierownik Zespołu ds. Kam-
panii Promocyjnych w departamencie Marki Małopolska UMWM, 
która jako była absolwentka naszego uniwersytetu odwołała się 
do swoich wspomnień ze studiów, podkreślając znaczenie zdoby-
tej w ich trakcie wiedzy. Zapewniła, że wykorzystuje ją w pracy 
zawodowej. Umiejętnościami, które dotychczas nabyła, może 
podzielić się z obecnymi studentami UP. Wraz z departamentem 
UMWM współtworzy z IPAiE nowy kierunek studiów podyplomo-
wych w myśl zasady, że kształcić należy praktycznie.  

Życzenia powodzenia swoim koleżankom i kolegom przekazali 
także: przewodniczący Samorządu Studentów Kamil Firmanty, 
przewodniczący Koła Naukowego „Follow UP” Kacper Cholewa 
oraz starosta roku Michał Gruchacz. Zwieńczeniem spotkania 
było uroczyste wręczenie studentom pamiątkowych dyplomów. 
Przedstawiciele Wydziału prof. Andrzej Piasecki, prof. Roman 
Kochnowski, dr Małgorzata Kmak oraz dr Dorota Murzyn wyróż-
nili przy tej okazji czworo studentów o najwyższej średniej ocen. 
Studentki oprócz dyplomów gratulacyjnych otrzymały również 
pamiątkowy album o uczelni oraz książkę autorstwa profesora 
Piaseckiego.

Na koniec absolwenci ubrani w togi i birety, wraz z władzami 
wydziału, wzięli również udział w pamiątkowej sesji zdjęciowej. 
Uroczystość pożegnania pierwszego rocznika administracji była 
pierwszym tego typu wydarzeniem w historii naszej uczelni. 
Mamy szczerą nadzieję, iż na stałe wejdzie ona w kalendarz 
imprez wszystkich instytutów Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie.

 PIERwsI AbsOlwENCI

administracji UP
Aleksandra Ciejka, Biuro 
Współpracy z Absolwentami

W sobotę 19 maja 2018 roku odbyła się 
uroczystość pożegnania pierwszego rocznika 
kierunku administracja. Wydarzenie to było 
owocem kooperacji dyrektora Instytutu 
Prawa Administracji i Ekonomii prof. Andrzeja 
Piaseckiego z Biurem Współpracy 
z Absolwentami. Celem inicjatywy było 
docenienie pracy i starań studentów w ich 
dwuletniej, a nawet pięcioletniej drodze ku 
ukończeniu studiów.

Przemówienie dziekana wydziału Politologii, fot. klaudia 
Śmistek



WYDARZENIA   9  nr 2 maj/czerwiec 2018

Spotkanie rozpoczęły wystąpienia powitalne prof. dr hab. Boże-
ny Płonki-Syroki (kierowniczki Zakładu Humanistycznych Nauk 
Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. 
Piastów Śląskich we Wrocławiu) i dr. Sławomira Dorockiego (re-
prezentującego Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie). W pierwszej sesji poświęcono uwagę miejscu i roli 
Krynicy-Zdroju w historii polskiej kultury i przedstawiono wyniki 
badań nad zastosowaniem wody w balneoterapii. Wspomniano 
także o romantycznej stronie krynickiego zakładu kąpielowego. Po 
dyskusji kolejni referenci rozprawiali o ofercie turystycznej w prze-
wodnikach po Krynicy do roku 1914, uzdrowiskach na wystawie 
higienicznej w Lublinie, krynickich pismach poświęconych spra-
wom polskich uzdrowisk do 1939 roku, Krynicy na łamach kolo-
rowej prasy międzywojnia, zjazdach lekarzy w latach 1926–1937, 
działalności dr. Juliana Zawadowskiego, tradycjach teatralnych, 
życiu muzycznym Krynicy od drugiej połowy XVI wieku do I wojny 
światowej, życiu muzycznym miasta w XX i początkach XXI wieku, 
czy też historii krynickich zakładów fotograficznych od początków 
do wybuchu II wojny światowej. Dwa ostatnie referaty sesji pierw-
szej dotyczyły zakładów fotograficznych w uzdrowiskach ziemi 
kłodzkiej do 1945 roku i projektowi Zespołu Uzdrowisk Krośnień-
skich w latach 1979–1981.

Tematem przewodnim drugiej sesji były dawne i nowe funkcje 
uzdrowisk. Pojawiło się zagadnienie typologii uzdrowisk w per-
spektywie diachronicznej, omówiono rozwój funkcji turystycznej 
Krynicy-Zdroju w świetle koncepcji cyklu życia obszaru turystycz-
nego i teorii chaosu, scharakteryzowano działalność przyrodolecz-
niczą w dziewiętnastowiecznym Lubieniu i przedstawiono uwa-
runkowania funkcjonowania nordic walking w ofercie rekreacyjnej 
uzdrowiska krynickiego. W trakcie obrad skupiono się na kwestii 
zanieczyszczenia powietrza w uzdrowiskach polskich i przybliżono 
uczestnikom okoliczności dynamicznego rozwoju Uniejowa. Uka-
zano również działalność ośrodka naukowo-badawczego lubelskiej 
Kliniki Ortopedii w Iwoniczu-Zdroju. Uczestnicy konferencji dowie-
dzieli się, czy Nowe Miasto nad Pilicą było uzdrowiskowym spa 

czy też centrum odnowy duchowej społeczeństwa polskiego doby 
zaborów. Po dyskusji wzięli udział w wycieczce po Krynicy-Zdroju, 
podczas której pokazano najważniejsze zabytki architektury i bu-
downictwa oraz omówiono szatę roślinną Góry Parkowej.

W pierwszej części sesji trzeciej poświęcono czas studiom z historii 
uzdrowisk europejskich, zaprezentowano okoliczności przekształ-
cenia się Kreitschy z rezydencji magnackiej w kurort uzdrowi-
skowy, czy  mniej znane uzdrowiska na Rugii. Drugą część sesji 
rozpoczęła prelekcja o niewykorzystanym potencjale turystycznym 
włoskiego regionu Kampania i charakterystyka uzdrowisk na 
północnym Kaukazie od końca XVIII do XX wieku. Następnie dys-
kutowano o obliczach masowej turystyki zdrowotnej w ZSSR jako 
narzędziu wdrażania zasad socjalizmu oraz potencjale uzdrowisko-
wym miejscowości Łęknica i Bad Muskau. Po zakończeniu obrad 
i dyskusji podsumowującej uczestnicy udali się na wycieczkę 
autokarową do Bardejowa.

Konferencję naukową „Tradycje i perspektywy rozwoju kultury 
uzdrowiskowej w Krynicy-Zdroju w kontekście europejskim” na-
leży uznać za sukces organizacyjny i frekwencyjny, bowiem w wy-
darzeniu oprócz prelegentów uczestniczyli również kryniczanie, 
kuracjusze i studenci miejscowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Najliczniejszą grupę referentów stanowili pracownicy naukowo-dy-
daktyczni i doktoranci Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Krakowie, który z Biblioteką Publiczną w Krynicy-Zdro-
ju i profesor B. Płonką-Syroką z powodzeniem współpracował 
już wcześniej, realizując w latach 2016–2017 projekt „U szczaw 
żelazistych. Obrazy z przeszłości uzdrowiskowej Krynicy”. Pokło-
siem konferencji krynickiej będzie jedenasty tom serii Kultura 
uzdrowiskowa w Europie zawierający teksty wygłoszonych refera-
tów, który ukaże się dzięki dofinansowaniu przekazanemu przez 
burmistrza dr. D. Reśko i dr. Jana Golbę – prezesa Stowarzyszenia 
Gmin Uzdrowiskowych RP.

Od 15 do 17 maja 2018 roku w krynickim 
Hotelu Saol, pod patronatem honorowym 
burmistrza dr. Dariusza Reśko, odbyła się 
konferencja naukowa „Tradycje i perspektywy 
rozwoju kultury uzdrowiskowej w Krynicy-
Zdroju w kontekście europejskim”. 
Zorganizowana została przez Zakład 
Humanistycznych Nauk Wydziału 
Farmaceutycznego uniwersytetu Medycznego 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Instytut 
Geografii uniwersytetu Pedagogicznego im. 
Komisji edukacji Narodowej w Krakowie, 
Fundację Humanitas et Scientiae oraz 
Bibliotekę Publiczną w Krynicy-Zdroju. 
Konferencja stanowiła istotny element 
programu wydarzeń związanych z obchodami 
jubileuszu 225 lat istnienia krynickiego 
uzdrowiska. Podczas trzydniowych obrad 
w trzech sesjach tematycznych naukowcy 
i specjaliści zaprezentowali 34 referaty.

kulTuRA uzDROwIskOwA

w Krynicy- Zdroju
dr Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy, Instytut Geografii UP

administracji UP

fot. Paweł brzegowy
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Międzynarodowa konferencja studencka pt. 
„Innowacja dla zrównoważonego rozwoju: 
Zasoby i efektywność energetyczna w produkcji 
i transporcie” odbywała się w Żytawie od 28 maja 
do 1 czerwca 2018 roku. Została zorganizowana 
we współpracy z sekretariatem Baltic University 
Programme at Uppsala University, Sweden and 
the Hamburg University of Applied Science oraz 
the University of Applied Science Zittau/Görlitz 
i zgromadziła ponad 70 studentów, wśród których 
znaleźli się reprezentanci 30 uniwersytetów 
z różnych państw: Litwy, Białorusi, Szwecji, 
Ukrainy, Finlandii, Czech, Rosji, Estonii, Niemiec 
i Polski. 

wyMIANAdoswiadczen
Poruszono dwa obszary tematyczne. Pierwszy z nich, zasoby 
i efektywność energetyczna w produkcji, realizowany był w dru-
gim dniu konferencji w budynku uczelni Hochschule Zittau/Gör-
litz w Żytawie. Wystąpienia referentów charakteryzowała przede 
wszystkim różnorodność podejmowanych zagadnień, które 
jednak w każdym przypadku dotyczyły zrównoważonego rozwo-
ju. Studenci mieli również okazję zwiedzić laboratoria badawcze 
uniwersytetu, gdzie naukowcy pracują nad produkcją tworzyw 
sztucznych wzmacnianych włóknami naturalnymi. Z zaintereso-
waniem spotkały się zajęcia w pracowni druku 3D. Uczestnicy 
konferencji dowiedzieli się, w jaki sposób powstają trójwymiaro-
we przedmioty, jakie tworzywa są do tego wykorzystywane i ile 
czasu zajmuje wydrukowanie różnych, często bardzo skompliko-
wanych elementów. Resztę dnia młodzi ludzie spędzili zwiedza-
jąc stare miasto w Żytawie. 

Druga sekcja tematyczna dotyczyła zasobów i efektywności 
energetycznej w transporcie. Tym razem wykłady odbywały się 
w miejscu noclegu. Jednym z punktów tego dnia była moż-

liwość obejrzenia elektrycznego samochodu, co spotkało się 
z ogromnym zainteresowaniem. Każdy mógł zajrzeć pod maskę 
i zasiąść za kierownicą. Popołudnie spędzono na pracy grupo-
wej, a zadaniem każdego zespołu było opracowanie strategii 
zrównoważonego rozwoju dla konkretnego państwa metodą 
„backcasting”. Polegało ono na przygotowaniu artykułu, w któ-
rym zostanie przedstawiona wizja przyszłości. Studenci znaleźli 
się na moment w 2050 roku i aby wykonać cel musieli punkt po 
punkcie przedstawić propozycje działań. Wieczorem zmierzyli się 

,,
Adrianna Łabudek, uczestniczka konferencji, studentka III roku 
geografii UP

fot. Sylwester nagórka

fot. Sylwester nagórka fot. Sylwester nagórka
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z najbardziej wyczekiwanym zadaniem dnia, ja-
kim był konkurs gotowania. Grupy otrzymały tym 
razem zamiast długopisów składniki spożywcze, 
z których przyrządzały potrawę. Wspólne goto-
wanie przyniosło wiele radości, ale jeszcze więcej 
degustacja posiłków. 

Kontynuacja tematu transportu przypadała na 
kolejny dzień konferencji, podczas którego uczest-
nicy odwiedzili Szklaną Fabrykę w Dreźnie, gdzie 
odbywa się produkcja samochodu Volkswagen 
e-Golf. Podczas dwugodzinnej wizyty zobaczyli linię 
produkcyjną i dowiedzieli się wielu interesujących 
faktów na temat produkcji elektronicznych samo-
chodów tej firmy. Po wizycie w fabryce nadszedł 
czas na zwiedzanie Drezna, a później na obejrzenie 
wystawy w Muzeum Transportu. Dzień zakończono 
wspólnym grillowaniem z muzyką na żywo.

Konferencja była bardzo dobrze zaplanowana, 
organizatorzy włożyli wiele wysiłku, aby uczestnicy mogli miło 
wspominać czas spędzony w Żytawie. Spotkanie było przede 

wszystkim doskonałą okazją do zdobycia wiedzy, ale również 
do poznania wielu ciekawych osób z różnych państw i zawarcia 
nowych przyjaźni. 

fot. Sylwester nagórka fot. Sylwester nagórka

fot. Sylwester nagórka

fot. Sylwester nagórka
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Adam Ziemianin – dzięki lirykom, tym wykonywanym na estra-
dzie, jawi się miłośnikom poezji śpiewanej jako żywa legenda. 
Koncerty niegdysiejszej „Wolnej Grupy Bukowina”, zespołu „Pod 
Budą”, „Starego Dobrego Małżeństwa”, Elżbiety Adamiak…, 
a ostatnimi czasy grupy „U Studni” przyciągały i nadal przyciąga-
ją tłumy fanów i koneserów tej twórczości.

Mają też swoich miłośników wiersze Ziemianina – rozpozna-
walne i docenione tak przez czytelników, jak i przez krytykę. 
Ta ostatnia zwykła podkreślać ich prostotę, humor, optymizm, 
artystyczną ascezę, zaś spośród tematów wiodących: rodzinę, 
dom jako jej siedlisko, miłość w różnych odsłonach, codzienne 
życie, asocjacje z innymi sztukami. Poeta zmierza do osiągnięcia 
prymarnej, szlachetnej prostoty języka poprzez eliminację szta-
fażu zbędnych, choć z pozoru atrakcyjnych, środków wyrazu arty-
stycznego. W ten sposób – paradoksalnie – brak spodziewanych 
środków sam zaczyna funkcjonować jako autonomiczny środek 
wyrażania. Ów „chwyt minusowy” pozwala poecie nazywać 
precyzyjnie rzeczy po imieniu…

Nie można też zapominać, że Adam Ziemianin – jako członek 
grupy „Tylicz” – podobnie jak inni przedstawiciele tej formacji 

poetyckiej jest piewcą 
małej ojczyzny, która 
jawi mu się jako azyl 
i miejsce schronienia 
przed wielkomiejskim 
zgiełkiem.

W maju 2018 roku poeta obchodził 70. rocznicę swoich urodzin 
oraz półwiecze twórczości. Z tej okazji w Instytucie Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego odbyła się 21 maja 
konferencja naukowa poświęcona dorobkowi literackiemu tego 
artysty, w której wzięli udział badacze z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, goście z rodzimej poecie Muszyny, krakowscy literaci oraz 
– co oczywiste – historycy literatury reprezentujący  Uniwersytet 
Pedagogiczny. W piętnastu referatach został przybliżony i oświe-
tlony nie tylko bogaty diapazon tematów obecnych w wierszach 
Mistrza, ale także jego sylwiczna proza i klimatyczne piosenki. 

Jubileusz został uświetniony znakomitym koncertem zespołu 
„U Studni”, inkrustowanym występami Jubilata, który czytał 
wiersze nigdzie dotychczas niepublikowane, powstałe w ostat-
nim czasie.

TwóRCzOŚć lITERACkA ADAMA zIEMIANINA – słOwA, DźwIękI, ObRAzy

Budujęe dom od dymu  
z komina zaczynająac… 

Prof. marek karwala, fot. monika wąs

Dr hab. Marek Karwala, prof. UP, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny

,
,
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Bożena Popiołek
Kobiecy świat w czasach Augusta II.  
Studia nad mentalnością kobiety 
z kręgów szlacheckich

Praca ukazuje zderzenie się dwóch men-
talności: sarmackiej i tej nazwanej przez 
autorkę światową. Czytelnik może lepiej 
zrozumieć, jak myślały kobiety baroku, 
poznać ich relacje ze światem. Ukazano 
kobiecą codzienność, rozmaite troski 
i radości. Uwidoczniona została głęboka 
religijność kobiet tej epoki, zestawiona z przywiązaniem do ziem-
skich wartości i pragnień.

Zawartość: Wprowadzenie; 1. Wartości religijne i  eschatologia;  
2. Wartości indywidualne i wspólne; 3. Kobiecy obraz ówczesnego 
świata; Podsumowanie. 
format B5, s. 452

Maria Kościółek, Danuta Wolska
Możliwości terapii i wsparcia osób 
z głęboką niepełnosprawnością 
intelektualną i ich rodzin

Książka ma charakter teoretyczno
-praktyczny i jest wyrazem poszukiwań 
zmian społecznych w  pedagogice spe-
cjalnej. Stanowi ważny i  udokumen-
towany analizami teoretyczno-badaw-
czymi wkład w  rozwój współczesnej 
teorii i praktyki terapii i wsparcia osób 
z głęboką niepełnosprawnością intelektu-
alną oraz ich rodzin. Autorki dokonują przejrzystej i przekonującej 
prezentacji założeń diagnozy funkcjonalnej, będącej podstawą 
oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych.

Zawartość: Wstęp; 1. Pomoc rodzinie dziecka z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu głębokim; 2. Wczesne wspomaganie 
rodziny z  dzieckiem głęboko niepełnosprawnym intelektualnie;  
3. Poradnictwo genetyczne jako forma wsparcia rodzin ryzyka ge-
netycznego; 4. Rozwój sensomotoryczny dziecka według Piageta 
– analiza dla potrzeb diagnozy funkcjonalnej; 5. Diagnoza funkcjo-
nalna jako podstawa oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych;  
6. Możliwości i  ograniczenia osób z  niepełnosprawnością inte-
lektualną w  stopniu głębokim; 7. Znaczenie zabawy w  terapii 
dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną; 8. Metody 
terapeutyczne wspomagające rozwój osób z  głęboką niepełno-
sprawnością intelektualną; 9. Stymulacja sensomotoryczna jako 
forma zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 10. Konstruowanie 
Indywidualnych Programów pracy dla dzieci i młodzieży z głębo-
ką niepełnosprawnością intelektualną; 11. Płaszczyzny komuni-
kowania się dzieci i  młodzieży z  głęboką niepełnosprawnością 
intelektualną; 12. Wsparcie osób dorosłych z głęboką niepełno-
sprawnością intelektualną.
format A5, s. 234

Rafał Abramciów  
Joanna Mysona Byrska
Przenicowana rzeczywistość. Świat 
konsumpcji a etyka Immanuela 
Kanta

Praca sytuuje zjawisko konsumpcji 
w kontekście jednej z najgłębszych kon-
cepcji etycznych wszech czasów – etyce 
Immanuela Kanta. Analizy i rozważania 
autorów przybliżą czytelnikom niezau-
ważalne być może dla nich aspekty 
konsumpcji i przyczynią się do poszerzenia ich wolności.

Zawartość: Wstęp; Część pierwsza: Jak możliwa jest wolna wola 
i wolność samego człowieka; Fenomenologia wolności w świetle Kan-
towskich ustaleń filozoficznych; Jak możliwa jest moralność i czym 
jest dla człowieka?; Kantowska fenomenologia moralności; Krytyka 
formalizmu etycznego Kanta; Podsumowanie. Część druga: Upadek 
kultury – ale o co chodzi?; Tryumf rynku i utylitaryzmu – kwintesencja 
świata konsumpcji; „Nowe wartości” i nowe prawa; Zasady i regu-
ły świata konsumpcji; Spłaszczony człowiek-konsument; Rozum 
instrumentalny a rozum racjonalny; Powinności, żądania i roszczenia; 
Skonsumowana religia; Maksymy i obowiązki w świecie konsumen-
ta; Wolność i autonomia konsumenta; Mam, więc jestem bardziej; 
Konsument jako zagrożenie; Podsumowanie. Zakończenie.
format A5, s. 150

Tadeusz Budrewicz 
Magdalena Sadlik
Od Galicji po Amerykę. Literackim 
tropem XIX-wiecznych podróży
Autorzy odkrywają przed czytelnikiem 
barwny, wieloaspektowy obraz polskiej 
kultury końca XIX stulecia. Starannie re-
konstruowane okoliczności towarzyszą-
ce wojażom Polaków stały się okazją do 
zaprezentowania nie tylko trasy, etapów, 
celów i funkcji dawnych wypraw, stano-
wią również punkt wyjścia do snucia refleksji na temat budowania 
polskiej tożsamości oraz sposobów jej manifestowania.

Zawartość: Część pierwsza: „Kraj, w którym niegdyś…”. Identyfikacja 
regionalna w podróżopisarstwie kresowym w okresie międzypowsta-
niowym; Karola Hoffmana obrazki suwalskie; Galicyjska „perła zdro-
jowisk” (1850–1914); Dwie wizyty w Druskiennikach (Tripplin versus 
Kraszewski). Część druga: Kodeks Polaka w podróży; Listy Konopnic-
kiej i Orzeszkowej jako świadectwa „wrażeń z podróży”; Podróże po 
krajach południowosłowiańskich odbywane; Polscy rycerze krzyża 
we Włoszech w XIX wieku; Światy Stanisława Bełzy; Oko w oko z is-
lamem. Europejska tożsamość turysty; Tańce Wschodu w literaturze 
podróżniczej drugiej połowy XIX i początku XX wieku; „Oglądam to, 
co jest najdroższe i najświętsze dla chrześcijanina” – wędrówki do 
źródeł kultury europejskiej (1853–1898); Polskie spotkania z amery-
kańskimi kresami cywilizacji drugiej połowy XIX wieku.
format A5, s. 342

NOwOŚCI wyDAwNICzE
Literacko i naukowoOpracowanie: Natalia Ryś
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Obserwacje na nocnym niebie można prowadzić, gdy Słońce 
chowa się dwanaście stopni poniżej horyzontu. Wtedy jest 
już na tyle ciemno, że planety oraz większość jasnych gwiazd 
stają się dobrze widoczne. W przedziale czasu, którego dotyczy 
niniejszy artykuł, czyli między 1 lipca a 30 września, taki mo-
ment przesunie się z godziny 22.40 na 19.30. Jeżeli nie zostaje 
wskazana inna, to informacje o wyglądzie nieba są podawane 
właśnie na taką chwilę. Najlepszy czas na obserwacje Księżyca 
przypadnie na drugą połowę lipca i sierpnia oraz między 13 a 25 
września. Wtedy nasz naturalny satelita będzie zmieniał swoją 
fazę od wąskiego sierpa do pełni i łatwo będzie można go zna-
leźć na wieczornym niebie. W pozostałym czasie będzie wscho-
dził na tyle późno, że wieczorne obserwacje będą niemożliwe.

Merkurego nie można 
zobaczyć na tle ciem-
nego nieba. Jego orbita 
leży wewnątrz orbity 
Ziemi, a ponadto ma 
ona na tyle mały pro-
mień, że może być ob-
serwowany wyłącznie 
tuż po zachodzie lub 
przed wschodem Słoń-
ca. W czasie, o którym 

jest tutaj mowa, Merkury będzie widoczny w ostatnich dniach 
sierpnia, ale jedynie nad ranem (około godz. 5.30) – nisko, po 
wschodniej stronie nieba. Trudniej niż w poprzednich miesią-
cach będzie dostrzec Wenus. Jeszcze na początku lipca można ją 
oglądać nad zachodnim widnokręgiem. W miarę upływu czasu 
będzie ona zachodzić coraz wcześniej, aż 11 września w ogóle 
przestanie być widoczna. Ponownie będzie można ją dostrzec 
(tym razem już na wschodnim niebie) dopiero w listopadzie. 
Podobnie jak w poprzednich miesiącach dobrze będą widoczne 
Mars i Saturn, natomiast na przełomie lipca i sierpnia przypad-
nie koniec sezonu dobrej widoczności Jowisza.

Miłośnikom astronomii okres wakacji kojarzy się zawsze z obser-
wacjami Perseid – aktywnego roju meteorów, którego radiant, 
czyli miejsce na niebie, z którego „wybiegają” na wszystkie 

strony, leży w gwiazdozbiorze Perseusza. Czas największej ak-
tywności Perseid przypada każdego roku około 12-13 sierpnia. 
W tym roku widowisko może być szczególnie ciekawe, bowiem 
zachodzi ono tuż po nowiu Księżyca, dzięki czemu jego światło 
nie będzie rozjaśniać tła nieba. Obserwacje Perseid najlepiej jest 
prowadzić w drugiej połowie nocy. Kto chce zakosztować praw-
dziwej astronomii, powinien się solidnie do tego przygotować. 
Wcześniej trzeba wybrać wygodne i bezpieczne miejsce, gdzie 
będzie dobra widoczność w kierunku wschodniej strony nieba. 
Należy mieć ze sobą latarkę, ciepłe ubranie, składane krzesło lub 
leżak i najlepiej kogoś do towarzystwa. Spodziewać się można 
przelotu średnio jednego meteoru na minutę.

Innym ciekawym i dostępnym dla każdego zjawiskiem na niebie, 
które jednak nie będzie wymagało aż tak dużych przygoto-
wań, będzie zaćmienie Księżyca. Można je zobaczyć wieczorem 
27 lipca. Jego najciekawsza część, czyli zaćmienie całkowite, 
rozpocznie się o godzinie 21.30, a zakończy o 23.15. Moment 
maksymalnej fazy, gdy Księżyc najgłębiej schowa się w cieniu 
Ziemi, będzie miał miejsce o 22.23. Księżyc będzie wtedy nisko 
nad południowo-wschodnim widnokręgiem, więc do obserwacji 
potrzebne jest miejsce z dobrą widocznością w tym kierunku.

Ozdobą wieczornego, letniego nieba, jest widoczny na tle Drogi 
Mlecznej gwiazdozbiór Łabędzia (Cygnus). Dziewięć najjaśniej-
szych gwiazd ułożonych jest tak, że starożytnym astronomom 
przypominał łabędzia z szeroko rozpostartymi skrzydłami. Najja-
śniejszą gwiazdą jest tu Deneb (α Cyg), leżąca w „ogonie” łabę-
dzia. Jest to jedna z najbardziej oddalonych od nas gwiazd, jakie 
możemy zobaczyć gołym okiem. Odległa o około dwa tysiące 
sześćset lat świetlnych i około dwieście razy większa od Słońca, 
zaliczana jest do klasy tzw. nadolbrzymów. Warto też poszukać 
gwiazdy Albireo (β Cyg), leżącej na końcu „dzioba” łabędzia. 
Jest to tak naprawdę układ trzech gwiazd, spośród których dwie 
można zobaczyć osobno już za pomocą niewielkiej lunetki. Ich 
wygląd robi duże wrażenie, bo gwiazdy różnią się znacznie tem-
peraturą i z tego powodu mają wyraźnie różne kolory (gorętsza 
jest biało-niebieska, chłodniejsza zaś pomarańczowa).

Na gwiazdozbiór Łabędzia skierowany był również przez cztery 
lata teleskop kosmiczny Keplera. Jego głównym celem było 
poszukiwanie planet pozasłonecznych. Dzięki misji teleskopu 
Keplera odkryto ponad dwa tysiące trzysta takich planet. Zebra-
ne dane wykorzystywane są również do badania różnych innych 
obiektów i zjawisk, w tym m.in. gwiazd, na powierzchni których 
obserwowane są pulsacje. Jest to jeden z tematów naukowych, 
jakim od kilku lat intensywnie zajmuje się Katedra Astronomii. 
W kręgu zainteresowań jest wybrana klasa gwiazd zwanych 
gorącymi podkarłami. To niezbyt liczna grupa małych, gorących 
gwiazd, na późnych etapach ewolucji, których głównym źródłem 
energii jest przemiana helu w węgiel i tlen. Tego rodzaju gwiaz-
dy jeszcze do niedawna były stosunkowo mało znane. Dzięki 
wspomnianym badaniom wiedza o gorących podkarłach bardzo 
się poszerzyła.

Lipiec, sierpień i wrzesień to czas, gdy Słońce 
w swojej wędrówce po niebie przesuwa się 
z gwiazdozbioru Bliźniąt do gwiazdozbioru Panny, 
odwiedzając po drodze Raka i Lwa. W ostatnim 
tygodniu czerwca dnia już przestało przybywać. 
Od tej chwili noc będzie coraz dłuższa, ale aż do 
drugiej połowy września nie uda jej się przegonić 
dnia. 23 września noc i dzień zrównają się 
długością i wtedy rozpocznie się jesień.

POD wAkACyjNyMniebem

Czas największej aktywności 
Perseid przypada każdego 
roku około 12-13 sierpnia. 
W tym roku widowisko może 
być szczególnie ciekawe, 
bowiem zachodzi ono tuż 
po nowiu Księżyca, dzięki 
czemu jego światło nie 
będzie rozjaśniać tła nieba. 

fot. fotolia.com

Gdzie się mlecznica na dwa szlaki dwoi,
W znaku Łabędzia Deneb świetny stoi
Wincenty Pol „Rok Myśliwca”

Bartłomiej Zakrzewski, Instytut Fizyki UP
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Czy stres jest potrzebny w życiu?
Tak, powiedziałbym, że stres jest nawet niezbędny w życiu. 
W zasadzie nie można żyć bez stresu, jest on naszym naturalnym 
towarzyszem. Problem w tym, aby udawało nam się utrzymywać 
go na pewnym poziomie. Pionier badań nad stresem Hans Selye 
twierdził, że można przeżywać stres na trzech poziomach – wy-
sokim, średnim, niskim. Ten średni poziom jest dla nas najlepszy 
przede wszystkim dlatego, że jesteśmy wtedy najskuteczniejsi 
w naszym działaniu. Na przykład najlepiej zdamy egzamin właśnie 
wtedy, gdy nie mamy wysokiego czy niskiego stresu, ale właśnie 
ten średni – optymalny. Oczywiście należy robić wszystko, aby 
znaleźć się na poziomie optymalnym, co nie jest wcale łatwe.

a jak długotrwały stres wpływa na człowieka?
Przede wszystkim wpływa niekorzystnie na system immunolo-
giczny człowieka – osłabia go. Występuje on wtedy, gdy komuś, 
kto go przeżywa, nie udało się opanować sposobów radzenia 
sobie ze stresem i w takim przypadku nieraz jest potrzebna 
fachowa pomoc psychoterapeutyczna. Często jest też tak, że 
studenci chorują na przykład na grypę w trakcie sesji właśnie 
dlatego, że egzaminy ich stresują.

z jakich metod radzenia sobie ze stresem mogą skorzystać 
studenci?
Ruch fizyczny, na przykład uprawianie sportu, to zawsze dobry 
sposób. Stres jest przede wszystkim napięciem w naszym 
organizmie. To proces psychofizyczny, więc aktywność fizyczna 
może go zmniejszyć. Dodatkowo mamy pewne metody radzenia 
sobie ze stresem, na przykład jeśli możemy, powinniśmy unikać 
sytuacji stresujących, gdy jest taka możliwość. Studenci nie 
mogą uniknąć egzaminów i muszą je zdawać, ale jeśli możecie 
w waszym otoczeniu nie spotykać się z osobami, które mają 
konfliktogenne cechy osobowości, to się z nimi nie spotykajcie. 
Inna metoda, która już bardziej zależy od naszej świadomości 
i inteligencji, zakłada, że powinniśmy przewartościować nasze 
priorytety i zminimalizować znaczenie sytuacji stresujących.

mógłby pan to wyjaśnić?
Jeśli mamy postawione na szali na przykład dwie wartości – 
zdrowie i pracę – to musimy się zastanowić, co wybrać. Podam 
przykład z mojej praktyki terapeutycznej. Młody mężczyzna 
znalazł pracę w prywatnej firmie informatycznej i trafił na 
szefa, który po pewnym czasie stosował wobec niego mobbing. 
Umowa, którą podpisał pracownik, była tak sformułowana, że 
pracodawca nie mógł go zwolnić przed upływem dwóch lat. 
Stosował więc mobbing, aby pracownik sam podjął decyzję 
o odejściu. Sytuacja, w której się znalazł, doprowadziła go 
do wrzodów żołądka, dlatego umówił się do mnie na wizytę. 
W trakcie terapii pracownik sam podjął decyzję, że lepiej będzie 
dla niego odejść z pracy i zachować zdrowie, niż pozostać 
w pracy tracąc je. Jeśli mamy do wyboru wartość zdrowia 
i wartość pracy, to powinniśmy wybrać zdrowie. Nie było to 
tak oczywiste dla mojego pacjenta na początku terapii. Na tym 
polega przewartościowanie, o które pani pytała. Jednak jak już 
wspomniałem, mamy również do dyspozycji konkretne techniki 
radzenia sobie ze stresem w codziennym życiu. Wspomnę 
choćby o medytacji, kontemplacji, czy modlitwie w przypadku 
osób wierzących. Bardzo skuteczna jest też joga, bo reguluje 
oddech, można też wybrać obcowanie z naturą, ze sztuką, ale 
przez duże „S”, dobrą książkę czy film. To szczególnie ważne, 
gdy mieszkamy w betonowych osiedlach, w mieście. Wtedy 
przynajmniej weekend powinniśmy poświęcić na kontakt 
z naturą, bo jesteśmy jej częścią i taki wypoczynek na pewno 
nas odstresuje. Lekarze polecają również picie dużej ilości wody 
mineralnej, nawet około dwóch litrów dziennie. W sytuacjach 
stresujących warto też zrezygnować z niektórych substancji – 
kofeiny, alkoholu, soli.  

a co pan sądzi o wpływie zmian postawy ciała na stres, o któ-
rej pisze amy Cuddy w książce „wstań” ?
Nie zgadzam się z tą teorią, choć sam stosunek do stresu, 
postawa, którą wobec niego przyjmujemy, jest istotna. Warto 
myśleć pozytywnie, optymistycznie. Zbyt wysoki stres wywołuje 
przede wszystkim myślenie negatywne. Na przykład w przypad-
ku egzaminu powinno się postrzegać prowadzącego jako osobę 
sprawiedliwą i przychylną lub założyć, że trafimy na pytania, na 
które będziemy znali odpowiedź. Jest to może nawet pewna for-
ma niegroźnego samooszukiwania się, ale skuteczna w radzeniu 
sobie ze stresem egzaminacyjnym.

która z wymienionych technik radzenia sobie ze stresem jest 
najskuteczniejsza według pana?
To bardzo indywidualna sprawa, każdy musi samodzielnie stwier-
dzić, jaka metoda czy technika wpływa na niego. Nie możemy 
tu uogólnić, bo warto sprawdzić, co przynosi najlepszy skutek 
w naszym przypadku. Jedno jest pewne – nie ma leku na stres, 
tak jak nie ma pigułki na szczęście. Nie można leczyć stresu 
farmakologicznie, choć wiem, że czasem lekarze tego próbują. Ja 
zgadzam się na takie rozwiązanie jedynie doraźnie, w sytuacji 
dużego okresowego stresu. Przyczyna stresu najczęściej znajduje 
się w głowie i właśnie z tego powodu musi być leczona środkami 
psychologicznymi.

Kolejny semestr dobiega końca, trwa sesja 
egzaminacyjna. O sukcesie lub porażce podczas 
testu decydują wiedza i poziom stresu, który 
towarzyszy studentowi. czy jest on naturalną reakcją 
organizmu? Jakie skutki może wywołać długotrwały 
stres? Dlaczego warto spróbować różnych metod 
i technik radzenia sobie z nim, opowiedział dr Rafał 
Abramciów z Katedry Psychologii uP.

dr rafał abramciów, fot. grzegorz wajda/wajdafoto

PIgułkA
na stres?
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Powyższy wiersz to komunikat artystyczny, który w prosty 
sposób wyraża charakter projektu Noto, realizowanego od 2012 
roku przez artystów grafików Halinę Cader-Pawłowską i  Przemy-
sława Liputa, pracowników naukowych Wydziału Sztuki Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Krakowie wraz z zespołem złożonym 
z pracowników oraz studentów i doktorantów Wydziału Sztuki 
UP zrzeszonych w Kole Naukowym Kwadrat.

Międzynarodowy Studencki Konkurs NOTO im. Józefa Czap-
skiego 2018 odbywał się pod honorowym patronatem rektora 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN prof. dr. hab. Kazimierza 
Karolczaka oraz marszałka województwa małopolskiego Jacka 
Krupy. Do konkursu zgłoszono 280 notatników; międzynarodowe 
jury zakwalifikowało na wystawę 80 prac studentów i wydziałów 
artystycznych z kraju i zagranicy. Nagrodę główną, ufundowaną 
przez rektora UP w Krakowie, zdobyła Anna Gogola  z Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie.

Konkurs NOTO jest unikatowym w swoim charakterze wyda-
rzeniem artystycznym. Jego zadaniem jest popularyzacja idei 
intymnej notacji „bez prądu”. Ukazanie poprzez konkurs zeszyto-
wych zapisów pozwala także na nietypowy podgląd aktualnych 
tendencji w sztuce i życiu społecznym młodych artystów.

W  czasie Dni Notatnika  2018 odbyły się w Krakowie wydarzenia 
i wystawy towarzyszące konkursowi. Na wystawie „Ozimina” 
w Galerii Widna można było zobaczyć między innymi prace 
wybitnych i uznanych już młodych polskich artystów, którzy jako 
studenci brali udział w pierwszych edycjach konkursu.

Na wystawie pokonkursowej NOTO 2018 w Pawilonie Czapskie-
go w Muzeum Narodowym w Krakowie od 17 do 29 kwietnia 
można było oglądać notatniki młodych artystów. Licznie jak 
zwykle przybyłą na wernisaż publiczność, gdy przyszedł czas na 

uroczystość wręczania nagród, trudno było oderwać od wertowa-
nia prac rozłożonych na stołach, gdyż atrakcją wystaw NOTO jest 
niewątpliwie możliwość wglądu w intymne notatniki w oryginale. 

Dzięki wsparciu Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyny Po-
tyrały, prof. UP tegoroczny projekt NOTO zyskał świetną oprawę 
i warunki ekspozycyjne.
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kONkuRs I wysTAwA NOTO 

Opracowała: Halina Cader–Pawłowska, prof. UP, Wydział Sztuki

wernisaż wystawy noto 2018 w Pawilonie czapskiego mn 
w krakowie (na ścianach prace j. czapskiego z ekspozycji stałej, 
fot. natalia marecka

wernisażowy wieczór, Pawilon j. 
czapskiego, fot. koło kwadrat

laureaci konkursu noto 2018 (pierwsza od lewej: anna gogola 
- nagroda główna rektora uP w krakowie)Pawilon czapskiego 
m.n. w krakowie (na ścianie prace j. czapskiego z ekspozycji 
stałej), fot. natalia marecka

logo konkurus noto, art. 
grafika Przemysław liputa
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NOTO 

Wypożyczenia międzybiblioteczne, definiowane jako forma współ-
pracy między bibliotekami, umożliwiają szybkie (coraz więcej 
zamówień realizowanych jest w formie skanów przysyłanych 
jeszcze tego samego dnia) sprowadzenie publikacji niedostępnych 
lokalnie. Zgodnie z Regulaminem Biblioteki Głównej za pośrednic-
twem tej usługi można zamówić tytuły, których nie posiada żadna 
krakowska biblioteka. Niemniej jednak to dzięki prowadzonej od 
lat dwustronnej współpracy czytelnicy BG UP mogą liczyć na bez-
płatne, przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, kopie 
artykułów znajdujących się w niektórych instytucjach zlokalizowa-
nych w Krakowie (bibliotekach: Politechniki Krakowskiej i Akade-
mii Górniczo-Hutniczej).

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych otrzymujemy publi-
kacje z całego świata. Od 2010 roku, czyli od momentu przystą-
pienia przez BG UP do systemu płatności za książki sprowadzane 
z zagranicy voucherami IFLA (IFLA to skrót nazwy międzynaro-
dowego stowarzyszenia bibliotekarskiego – The International 
Federation of Library Associations and Institutions – zajmującego 
się ich dystrybucją), zauważalny jest znaczny wzrost liczby operacji 
z ośrodkami zagranicznymi. W roku akademickim 2008/2009 
odnotowano zaledwie 2, a w kolejnych: 9, 13, 7, 12, 22, 38. 
Natomiast w roku 2016/2017 zarejestrowano rekordową liczbę 
międzynarodowych transakcji – 53. Wśród europejskich placówek, 
które udostępniły BG UP swoje zbiory, są biblioteki niemieckie, 
z którymi współpracujemy regularnie od lat (Staatsbibliothek zu 
Berlin, Bayerische Staatsbibliothek), amerykańskie (University of 
Michigan) czy australijska Biblioteka Narodowa.

Od niektórych instytucji zagranicznych otrzymaliśmy książki lub 
skany artykułów bezpłatnie. Tak było w przypadku zamówień 
zrealizowanych przez biblioteki: berlińskiego Technische Univer-
sität, nowojorskiej uczelni City University of New York – CUNY 

i najstarszego uniwersytetu w Austrii – Universität Wien czy flo-
renckiej Università degli Studi di Firenze. W pierwszym przypadku 
brak opłat wynikał z polityki udostępniania, w trzech pozosta-
łych z kontaktów nawiązanych przez pracownika Wypożyczalni 
Międzybibliotecznej BG UP w ramach sieci korespondencyjnej 
bibliotekarzy – mentorskiego programu o nazwie International 
Librarians Network oraz przy okazji praktyk zagranicznych odby-
tych w ramach programu Erasmus w wiedeńskiej Pädagogische 
Hochschule i w Università degli Studi di Firenze. Co ciekawe, 
w lutym 2018 BG UP miała okazję zrewanżować się i wysłała do 
CUNY bezpłatny skan.

Wśród zagranicznych transakcji międzybibliotecznych dominują 
te mające status „sprowadzone dla czytelników BG UP”. Niemniej 
jednak nasze zbiory dwukrotnie zostały udostępnione włoskiej 
bibliotece European Univeristy Institute w San Domenico di 
Fiesole. W kwietniu 2018 roku wysłano do Fiesole książkę Płomień 
i lód. Przygody mojego życia Arthura Koestlera oraz zrealizowano 
zamówienie biblioteki uczelnianej w Ołomuńcu na książkę Depen-
denz und Konstituenz… Tomasza Rojka. Do innych cudzoziemskich 
instytucji, które otrzymały od BG UP materiały w ramach wypoży-
czeń międzybibliotecznych należą biblioteki uczelni europejskich 
(Bergamo University, University of Southampton), amerykańskich 
(Cornell University) i japońska Tokyo Metropolitan University Library.

wyk. 1. ilość zagranicznych partnerów wypożyczalni międzybi-
bliotecznej bg uP w latach 2010/2011 - 2016/2017. Podział ze 
względu na kraj.
Źródło: opracowanie własne 2017

Wypożyczenia międzybiblioteczne to tradycyjna 
usługa dostępna dla studentów i pracowników 
uniwersytetu Pedagogicznego (uP) zapisanych do 
Biblioteki Głównej (BG). Polega na sprowadzaniu 
książek i innych materiałów bibliotecznych do 
użytku czytelników. W ciągu ostatnich pięciu lat 
akademickich Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 
BG uP zarejestrowała 2357 transakcji (z czego 1134 
dokumenty zostały sprowadzone, a 1223 wysłane do 
instytucji partnerskich).

 bIblIOTEkA OTwARTA NA ŚwIAT,
czyli o wspolółpracy w ramach wypożzyczenń 
mieędzybibliotecznych
Marzena Błach, Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UP
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czytelnia główna, miejsce udostępniania książek zamawianych 
w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, fot. michał górski
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Od 1981 roku nagrodę Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego im. Kazimierza Kuratowskiego 
otrzymuje zazwyczaj jeden młody naukowiec w skali 
kraju. Tegorocznym laureatem został dr hab. Piotr 
Pokora z Instytutu Matematyki uP. O pasji do nauki 
i nie tylko opowiedział w rozmowie z Moniką Wąs.

MłODzInaukowcy
Pańska kariera to konsekwentna realizacja pomysłu na siebie, 
czy umiejętne wykorzystywanie nadarzających się okazji?
Nie jestem oportunistą, to tak naprawdę odpowiedź na pani 
pytanie. Od zawsze miałem własny pomysł na tryb pracy. Jest 
ona ciężką, długą drogą, która kończy się w pewnym momencie 
albo sukcesem, albo porażką. Nie było tak, że widziałem okazję 
i ją wykorzystałem, to tak nie działa. Kiedyś Richard Borcherds 
(medalista Fieldsa) powiedział, że matematykę należy porównać 
do sportu  wyczynowego. Trzeba wcześnie zacząć, intensywnie 
trenować, a dopiero po dziesięciu, piętnastu latach przychodzą 
rezultaty. I jak popatrzymy na sportowców, to zobaczymy, że 
zaczynają w wieku pięciu, sześciu lat, intensywnie ćwiczą przez 
kolejnych kilkanaście i potem albo osiągają wyniki olimpij-
skie, albo przepadają. Z matematyką jest bardzo podobnie, do 
pewnego momentu musimy bardzo ciężko pracować i uzyska-
my cel lub nie. Z perspektywy lat widzę, że moja ścieżka jest 
raczej poukładana, a ja staram się konsekwentnie wykonywać 
kolejne zadania. Osobiście nie lubię drogi na skróty, nie wierzę, 
że wystarczy jedynie talent. Bez ciężkiej pracy nie da się moim 
zdaniem osiągnąć rozsądnego wyniku w rozsądnym wieku. 
Wszyscy, którzy osiągają swoje cele, i są na wysokim poziomie, 
wkładają w to wysiłek. Muszę tłumaczyć to studentom, bo są 
zazwyczaj trochę niecierpliwi, zbyt szybko rezygnują, twierdzą, 

że coś jest za trudne. A matematyka jest taką dziedziną nauki, 
że trzeba budować swoją wiedzę i umiejętności dość długo, na 
dobrych fundamentach, żeby był efekt. Nie można pomijać pew-
nych elementów, bo robią się luki. Ja mam takie trochę klasyczne 
niemieckie podejście, że sukces wymaga pracy.

dlaczego wybrał pan geometrię algebraiczną?
Na początku swojego życia nie myślałem, że będę zajmował 
się matematyką, od dziecka bardziej interesowała mnie sama 
wiedza, nie konkretny przedmiot. Myślałem o geografii (speleolo-
gii i geomorfologii), później zainteresował mnie sport wyczyno-
wy, pod koniec liceum pojawiła się mechanika kwantowa, czyli 
fizyka, na końcu matematyka. A dlaczego geometria algebraicz-
na? Bo zawsze lubiłem geometrię, już w szkole podstawowej, 
gimnazjum i liceum podobało mi się połączenie geometrii i al-
gebry. Podoba mi się pewien formalizm, który wynika z algebry 
i prezentacja tego formalizmu przy pomocy geometrii. Jestem 
„wzrokowcem”, lubię ciekawe kształty, a prezentacja geome-
tryczna jest efektowna i może być efektywna.

a czy zostaje panu jeszcze czas na pasje?
W ciągu ostatnich sześciu lat było mi trudno znaleźć czas wolny. 
Jestem licencjonowanym pilotem szybowców, który nie latał od 
trzech lat, bo nie było kiedy. To sport, który wymaga przygotowa-
nia fizycznego i psychicznego, a w Polsce jest nawet uznawany 
za ekstremalny, nie wiem dlaczego. Staram się mieć trochę czasu 
dla siebie, ale to trzy, może cztery godziny tygodniowo. Tak, 
wiem, to trochę smutne. Czasem coś obejrzę, na przykład wyścig 
F1, zdarza mi się też pracować w ogródku, bo mieszkam na wsi. 
Zajmuję się w czasie wolnym prostymi rzeczami, lubię też czytać. 
Wybieram literaturę związaną z II wojną światową i historią 
obozów koncentracyjnych. Może to brzmieć nietypowo, ale 
jestem drugim pokoleniem przesiedleńców i uznałem, że warto 
zrozumieć, co działo się z pokoleniem moich dziadków. Myślę, że 
nasze pokolenie jest im winne pamięć i zrozumienie, że decyzje, 
które podejmowali, wtedy nie były proste, a do niektórych rzeczy 
zostali zmuszeni. Lubię historię, ale to już jednak nauka, a nie 
pasja. Teraz więcej czasu poświęcam pracy, ale niedługo będę 
miał wakacje, więc może gdzieś wyjadę i odpocznę.

dr hab. Piotr Pokora, fot. grzegorz wajda/wajdafoto

Dzięki wypożyczeniom międzybibliotecznym Biblioteka Główna 
realizuje swoją misję – aktywnie wspiera procesy naukowo-ba-
dawcze i edukacyjne w Uniwersytecie Pedagogicznym. Współ-
pracując z bibliotekami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi, 
zaspokaja zgłaszane przez pracowników i studentów uczelni 
zapotrzebowanie na specjalistyczne publikacje naukowe, których 
nie można zakupić do zbiorów. Żadna, nawet najlepiej finanso-
wana biblioteka, nie jest bowiem w stanie zgromadzić wszystkich 
związanych z jej profilem wydawnictw. Na przykład Biblioteka 
Narodowa, której przysługuje egzemplarz obowiązkowy (wydawcy 
mają obowiązek przekazywać do niej 2 egzemplarze każdej pu-
blikacji ukazującej się na terenie Polski), korzysta ze zbiorów BG 

UP. W ciągu ostatnich dwóch pełnych lat kalendarzowych, tj. 2016 
i 2017, BG UP udostępniła różnym bibliotekom 29 swoich publika-
cji, które określić można jako unikatowe w skali kraju (BG UP jest 
jedyną instytucją w Polsce posiadającą je w swoich zbiorach).

Dzieląc się swoimi zasobami z instytucjami na całym świecie 
w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych oraz propagując tę 
usługę podczas wystąpień na konferencjach  ogólnopolskich  
(XII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”  
ph. Mobilna biblioteka – mobilne technologie – mobilni biblioteka-
rze – mobilni czytelnicy) i międzynarodowych (Kongres IFLA), BG 
UP dowodzi, że jest biblioteką otwartą.  
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 Anna Hejczyk, sekretarz CDZWiP

Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń zostało 
powołane do życia przez rektora UP 1 marca 2011 roku, 
a dyrektorem jednostki jest jej pomysłodawca i twórca dr hab. 
Hubert Chudzio, prof. UP. W ramach współpracy z Małopolskim 
Urzędem Wojewódzkim na siedzibę instytucji przekazano za-
bytkowy budynek  –  krakowski Fort Skotniki 52 ½ N przy ul. Ko-
zienickiej 24. W skład instytucji wchodzą: jednostka badawcza, 
muzeum oraz biblioteka i archiwum. Zgodnie ze statutem, celem 
Centrum jest ochrona przed zapomnieniem losów mieszkańców 
Rzeczypospolitej (w jej obecnych i byłych granicach), poddanych 
zsyłkom, wypędzeniom i przesiedleniom. Priorytetem działal-
ności centrum jest dokumentowanie losów świadków historii 
poprzez zbieranie artefaktów, dokumentów, fotografii, a przede 
wszystkim profesjonalne nagrywanie wywiadów – w Polsce 
i za granicą (m.in. w Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, USA, 
Izraelu, RPA, Ugandzie, Zambii). To ciągły wyścig z czasem, aby 
utrwalić jak najwięcej bezcennych wspomnień i ocalić przez 
zniszczeniem unikatowe archiwalia. Ponadto centrum wyda-
je publikacje naukowe, opracowuje i przygotowuje wystawy, 
produkuje filmy dokumentalne, organizuje konferencje naukowe, 
prowadzi warsztaty edukacyjne.

Dorobek Centrum z ostatniego półrocza świetnie obrazuje, jak 
wiele interesujących projektów zostało zrealizowanych, przy 
ograniczonych przecież możliwościach finansowych i personal-
nych. Dzięki pasji i zaangażowaniu dyrektora, trzech pracowni-
ków i wolontariuszy skala działalności jest imponująca. Wśród 
ważniejszych inicjatyw można wymienić np. dwie misje nauko-

we. W lutym 2018 roku w Gliwicach, przy współpracy z Muzeum 
w Gliwicach utrwalone zostały losy Kresowian zamieszkałych po 
wojnie na Górnym Śląsku, natomiast w kwietniu 2018 roku dzię-
ki współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego swoimi wspomnieniami podzielili się Sybiracy 
z Torunia, Grudziądza i Brodnicy. Z kolei w listopadzie 2017 roku 
na zaproszenie Ambasady Polskiej w Nairobi przedstawiciele 
centrum brali udział w międzynarodowej konferencji w Muzeum 
Narodowym Kampali, otwierali wystawę o polskich uchodźcach 
w Afryce (przygotowaną wspólnie z ambasadą), a także uczest-
niczyli w uroczystej inauguracji działalności Centrum Zdrowia 

zAChOwAć

dla pokolen 
Jeszcze dziesięć lat temu mało kto mógł 
przypuszczać, że na bazie działalności Studenckiego 
Koła Naukowego Historyków uP powstanie centrum 
Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń 
uP – instytucja, o której coraz głośniej w kraju 
i za granicą. Jest to bowiem jedyna uniwersytecka 
jednostka w Polsce zajmująca się profesjonalnym 
dokumentowaniem przymusowych migracji obywateli 
polskich na przestrzeni wieków.

fort Skotniki, siedziba cdzwiP, fot. m. Solarz

wywiad z jerzym Hickiewiczem, przeprowadzony przez annę 
Hejczyk i monikę zemłę, gliwice, luty 2018 r., fot. m. Solarz

,
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im. Polskich Sybiraków w Koji w Ugandzie (do którego powstania 
CDZWiP się przyczyniło). Podobnie w Paryżu, gdzie w marcu 2018 
roku w murach prestiżowego SCIENES PO wygłosili referaty oraz 
otworzyli wystawę „W ogrodach Isfahanu…” – o polskich uchodź-
cach w Iranie, przygotowaną w ramach współpracy z Instytutem 
Polskim w Paryżu. 10 lutego 2018 roku podczas uroczystości 
zorganizowanej w Forcie Skotniki z okazji rocznicy pierwszej 
deportacji Polaków do ZSRS, do archiwum centrum przekazano 
kopie zbiorów archiwalnych Krakowskiego Oddziału Związku Sy-
biraków. Co więcej, zbiory centrum zostały również przedstawio-
ne w katalogu pt. „Muzea Uczelniane”, wydanym w 2018 r. przez 
Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, zrzeszające placówki 
z całej Polski. Dyrektor Centrum prof. Hubert Chudzio podkreśla 
też szczególną wagę innego przedsięwzięcia: „Chyba najważniej-
szym projektem centrum, który zaowocował sześcioma wysoko 
punktowanymi publikacjami książkowymi, pięcioma wystawami 
i pięcioma filmami z notacjami świadków historii, był zakończony 
w 2017 roku grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
zatytułowany >>Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich 
Sybiraków z Wielkiej Brytanii<<. Dzięki pracy całego zespołu 
oraz jego współpracowników udało się go wykonać w terminie 
i nawet w większym wymiarze niż zaplanowano”.

W najbliższych miesiącach planowana jest współpraca z Mało-
polskim Urzędem Wojewódzkim, w tym organizacja na Wawelu 
uroczystych obchodów 75. rocznicy śmierci gen. Władysława 
Sikorskiego. Na jesień przewidywana jest realizacja projektu re-
nowacji polskich cmentarzy w Zambii i Zimbabwe – wspólnie 
z harcerzami z Warszawy, a także organizacja międzynarodowej 
konferencji naukowej pt. „Rabunek i germanizacja dzieci w czasie 
II wojny światowej” – we współpracy z serwisem internetowym 
Interia. Przygotowywane są do druku dwie publikacje naukowe: 
jedna z nich będzie przedstawiać wyniki długoletnich badań, do-
tyczących polskich cmentarzy w Afryce Wschodniej i Południowej, 
druga ma zawierać relacje wspomnieniowe polskich Sybiraków 
z Leicester (Wielka Brytania). Planowana jest realizacja nowych 
filmów dokumentalnych, a także kolejne projekty związane z na-
grywaniem relacji świadków historii – w Kazachstanie („Pamięć 
i postpamięć. Losy polskich rodzin w Kazachstanie na przykładzie 
Karagandy”), w Paryżu („Paryskie życiorysy powojennej emigracji 
polskiej”), w Gliwicach (kontynuacja), jak również na bieżąco 
w Krakowie. Po podpisaniu listu intencyjnego przez rektora UP 

i wojewodę małopolskiego oraz minister Annę Marię Anders 
trwają prace nad scenariuszem Muzeum im. gen. Władysława 
Andersa, którego centrum jest inicjatorem. Zbiory CDZWiP mają 
być podstawą do stworzenia wspomnianej instytucji.

Centrum pełni rolę „pośrednika” między przeszłością i przyszło-
ścią. Dokumentując losy polskich zesłańców czy wypędzonych, 
CDZWiP dba o „zachowanie przeszłości”.  Udostępniając i promu-
jąc zgromadzony materiał, wpływa na teraźniejszość. Prowadząc 
działalność edukacyjną, kreuje przyszłość. Wszystkich zainte-
resowanych wynikami prac centrum, a szczególnie studentów 
chętnych do podjęcia wolontariatu, serdecznie zapraszam do 
kontaktu!: (http://www.zsylkiwypedzenia.up.krakow.pl/)

Przedstawiciele cdzwiP (anna Hejczyk i monika zemła) po 
poprzeprowadzeniu wywiadu z janem longchamps de berier, 
gliwice, luty 2018 r., fot. m. Solarz

wywiad z barbarą zdanowicz, przeprowadzony przez prof. 
Huberta chudzio i annę Hejczyk w nottingham, wielka 
brytania, październik 2012 r., fot. adrian Szopa

Przedstawiciele cdzwiP z Sybiraczką danutą kołodziejską, 
grudziądz, kwiecień 2018 r. od lew-alicja Śmigielska, mariusz 
Solarz, danuta kołodziejska, monika zemła, anna Hejczyk, fot. 
archiwum cdzwiP 
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Czy urzędnicy chętnie korzystają ze studiów podyplomowych 
podnoszących ich kwalifikacje?
W administracji ukończenie studiów podyplomowych ułatwia 
awans na kierownicze stanowisko. To wciąż jeden z popular-
niejszych sposobów, by w relatywnie krótkim czasie zdobyć 
wiedzę, która pozwala zmienić pracę na lepiej płatną lub 
całkowicie się przekwalifikować. Studia podyplomowe w IPAiE 
dostępne są dla każdego, kto posiada tytuł magistra, inżyniera 
czy licencjata.

Jakie umiejętności chcą doskonalić słuchacze podczas stu-
diów podyplomowych?
Oczekiwania słuchaczy studiów podyplomowych „administracja 
samorządowa” są konkretne: umiejętność przełożenia wiedzy 
teoretycznej na praktykę wykonywanego zawodu. Dlatego 
w IPAiE zajęcia prowadzone są przez praktyków, dzięki czemu 
przekazywana wiedza nie jest teorią wykładaną z przestarza-
łych książek. W programie studiów podyplomowych nie ma 
przedmiotów ogólnych czy dodatkowych. Zwykle jest on bardzo 
syntetyczny i tak opracowany, aby w jak najkrótszym czasie 
przekazać jak najwięcej wiedzy przystającej do aktualnych 
realiów rynku i danej branży.

Jak często i w jakich godzinach odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, wyłącznie w soboty 
i niedziele, w godzinach 8.00-18.00

dlaczego tak duży nacisk kładą państwo na wiedzę z zakre-
su finansów?
Taki nacisk jest podyktowa-
ny oczekiwaniami słuchaczy, 
ale też popytem rynku, który 
dynamicznie się zmienia. Może 
się zdarzyć, że kierunki, które 
były popularne jeszcze kilka lat 
temu, teraz okazują się mniej 
trafnym wyborem. Staramy się 
śledzić potrzeby pracodawców 
i pojawiające się oferty, by 
stworzyć bogatą i różnorodną, 
ale przede wszystkim efektyw-
ną ofertę edukacyjną.

kto jeszcze potrzebuje wiedzy 
prawniczej?
Wszystkie osoby, które intere-
sują się prawem i chcą lepiej 
rozumieć rzeczywistość społecz-
no-gospodarczą. Bogata oferta 
studiów podyplomowych (pra-
wo dla urzędników nie prawni-
ków, prawo inwestycyjno-bu-
dowlane, prawo wykonawcze, 

etyczno-prawna 
podmiotowość 
zwierząt, prawo 
medyczne z zasa-
dami deontologii 
i bioetyki zawo-
dów medycznych, 
administracja 
i zarządzanie 
w wymiarze spra-
wiedliwościowi 
i instytucjach po-
mocniczych) stwo-
rzona w IPAiE 
umożliwia rozwój 
nowych umiejęt-
ności i kompeten-
cji na płaszczyźnie 
podstawowych 
dziedzin prawa.

uRzęDNIk
idealny

To, czy włodarz miasta, gminy, powiatu lub 
województwa spełni pokładane w nim nadzieje, 
zależy od wielu czynników. Liczy się znajomość 
potrzeb lokalnej społeczności, kompetencje i nabyta 
wiedza, a także założony plan działania. Podobnie 
jest w przypadku innych stanowisk w administracji 
samorządowej czy państwowej. Podstawowym 
wymogiem jest jednak znajomość przepisów prawa 
i ich poprawna interpretacja. Jak uzupełnić braki 
i wciąż się doskonalić się w pracy? czy i do czego 
mogą się przydać studia podyplomowe? Jaką ofertę dla 
pracowników urzędów ma uniwersytet Pedagogiczny? 
Te i inne wątpliwości podczas rozmowy z Moniką Wąs 
rozwiała dr Małgorzata Kmak, zastępca dyrektora 
w Instytucie Prawa, Administracji i ekonomii uP.

dr małgorzata kmak, fot. klaudia Śmistek

fot. fotolia.com
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Studia magisterskie
Od roku akademickiego 2018/2019 wprowadzono nową 
specjalizację w ramach studiów drugiego stopnia – socjologię 
biznesu i zarządzania. To propozycja dla osób, które chciałyby 
w przyszłości podjąć pracę w sektorze biznesu i jego obsługi 
lub planują prowadzić własną działalność gospodarczą. 
Odniesienie sukcesu na rynku pracy zależy dziś od umiejętności 
dostosowania się do zmian zachowań czy mentalności klientów 
i dynamicznego reagowania na nie. Ważne staje się opanowanie 
metod skutecznej współpracy B2B (ang. business-to-business) 
i B2C (ang. business to customer), ale równie istotne jest posia-
danie wiedzy o funkcjonowaniu podmiotów w gospodarce ryn-
kowej (ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zasobami 
ludzkimi), sporządzaniu podstawowych dokumentów prawnych 
i finansowych czy negocjacjach biznesowych.

Oferta jest skierowana także do osób, które chcą podnieść swoje 
kompetencje z zakresu analizy zjawisk społecznych z naciskiem 
na preferencje konsumenckie. Walorem programu studiów 
jest dobranie kursów tak, aby tworząc nowoczesne, kreatywne 
i innowacyjne firmy, słuchacze nauczyli się realizować własną 
strategię biznesową w oparciu o zachowanie norm etycznych 
i zasad współżycia społecznego. Jednak to nie wszystkie możli-
wości, które stoją przed absolwentami socjologii biznesu. Nabyte 
kompetencje ułatwią im podjęcie pracy także w ośrodkach 
badawczych, szkoleniowych, konsultingowych, organizacjach 
pozarządowych, administracji przedsiębiorstw sektora rządo-
wego i samorządowego, organizacjach doradczych, działach HR 
przedsiębiorstw i korporacji, czy zarządzania zasobami ludzkimi 
przedsiębiorstw w kraju i za granicą.

Studia podyplomowe

Wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu polityki społecznej 
i zarządzania organizacjami pozarządowymi można poszerzyć 
i uzupełnić podczas studiów podyplomowych o tej nazwie. 
Pozwolą one nabyć kompetencje diagnozy i rozwiązywania pro-
blemów społecznych, współpracy z instytucjami odpowiedzialny-
mi za realizację zadań polityki społecznej, a także integrowania 
działań służb społecznych na szczeblu lokalnym i regionalnym. 
Uwaga słuchaczy zostanie skoncentrowana na aspektach 
teoretycznych i praktycznych, ponieważ efektywne i skutecz-
ne zarządzanie organizacjami wymaga poznania celów, zasad 
i funkcji polityki społecznej. Umiejętności nabyte w ramach 
studiów ułatwią podjęcie zatrudnienia w administracji publicznej 
i w obszarze związanym z systemem zabezpieczenia społeczne-
go (instytucjach samorządowych, rządowych, pozarządowych), 
a także działach human resources.

Innowacyjne spojrzenie na pracę w sektorze publicznym i pry-
watnym nie byłoby możliwe bez programu podnoszącego zakres 
kompetencji zarządczych, finansowych i negocjacyjnych, który 
od roku akademickiego 2018/2019 będzie dostępny dla słucha-
czy IFiS UP. Realizacji kursów podjęła się wysoko wykwalifiko-
wana kadra naukowców, składająca się z pracowników instytutu 
oraz osób spoza środowiska naukowego (specjaliści i eksperci 
z różnych dziedzin).  

sOCjOlOgIAdla biznesu
Dr Mateusz Szast,
Instytut Filozofii i Socjologii, Wydział Humanistyczny

Instytut Filozofii i Socjologii uP proponuje obecnie 
studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie, 
a także realizuje studia podyplomowe w wymiarze 
szeroko pojętej humanistyki – w nowym roku 
akademickim oferta edukacyjna ulegnie poszerzeniu 
o sferę biznesu. Wynika to z uwzględniania przez 
instytut zmian zachodzących w przestrzeni publicznej 
i wymagań współczesnego rynku pracy. Nowe 
propozycje to inwestycja w rozwój kapitału ludzkiego 
słuchaczy i szeroko pojętego dobra wspólnego, 
dlatego warto się z nimi zapoznać już dziś.

dr mateusz Szast, fot. grzegorz wajda/wajdafoto

fot. fotolia.com
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TEChNIkA,
bezpieczenństwo  
i trzeci wymiar

Rosnące zainteresowanie pracodawców osobami 
z wykształceniem inżynierskim jest od wielu lat 
utrzymującym się trendem nie tylko na polskim, ale 
również europejskim rynku pracy. Kształcenie techniczne 
na uniwersytecie Pedagogicznym realizowane jest 
od pond 50 lat przez Instytut Techniki Wydziału 
Matematyczno-Fizyczno-Technicznego.

Dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. nadzw. UP

Głównym celem prowadzonych studiów na kierunku edukacja 
techniczno-informatyczna (uprzednio – wychowanie techniczne) 
było kształcenie na potrzeby szkolnictwa, ale od kilkunastu już 
lat oprócz specjalności nauczycielskiej w ofercie znajdują się 
specjalności nienauczycielskie, takie jak: inżynieria materiałowa 
i komputerowe wspomaganie procesów produkcji, informatyka 
stosowana w technice, technologie internetowe i multimedialne, 
mechatronika oraz źródła energii ekologicznej i odnawialnej. 
Możliwość uzyskania wykształcenia technicznego – inżynierskie-
go (po I stopniu studiów uzyskiwany jest tytuł zawodowy inży-
niera) i w przypadku wyboru specjalności nauczycielskiej również 
uprawnień pedagogicznych, jest ciekawą ofertą dla absolwentów 
szkół średnich. Obecnie oferta edukacyjna instytutu zwiększa 
się o dwie nowe propozycje: studia I stopnia, kierunek inżynieria 
bezpieczeństwa oraz studia podyplomowe pod nazwą: druk 3D 
i komputerowe wspomaganie prac projektowych.

Powiązanie wykształcenia tech-
nicznego z aspektami szeroko ro-
zumianego bezpieczeństwa jest 
atrakcyjną ofertą, szczególnie, 
że otwierany kierunek ma profil 
praktyczny. W ramach kierunku 
proponowane są dwie specjalno-
ści: bezpieczeństwo materiałowe 
i technologii materiałowych 
oraz bezpieczeństwo technolo-
gii informacyjnych. Biorąc pod 
uwagę, że rosnąca liczba nowo 
powstających rodzajów mate-

riałów, a także rozwój nowych technologii z nimi związanych, 
których stosowanie wykracza poza firmy i zakłady przemysłowe 
(np. urządzenia do przyrostowego wytwarzania elementów – tzw. 
druk 3D), niosą ze sobą również zagrożenia, których świado-
mość, umiejętność zidentyfikowania oraz prewencja stają się 
koniecznością. Jeszcze bardziej znacząca jest inżynieria bezpie-
czeństwa w świecie szeroko rozumianej informatyki, w kontek-
ście zarówno użytkownika systemu, ale i specjalisty tworzącego 
system. Wiedza w zakresie projektowania np. bezpiecznych 
aplikacji, ale również umiejętność oceny bezpieczeństwa przy 
korzystaniu m.in. z danego oprogramowania czy nawet strony 
internetowej, stają się bardzo cenne, a osoby ją posiadające są 
poszukiwane na rynku pracy. W ostatnich kilku latach jedną 
z najintensywniej rozwijających się technologii wytwarzania jest 
tzw. druk 3D. Ekspansja wynika ze zwiększenia dostępności tech-
nologii (domowe drukarki), ale i z polepszenia jakości wytwarza-
nych elementów oraz zwiększenia gamy przetwarzanych w ten 
sposób materiałów (np. materiały metaliczne). Zastosowanie 
technologii laserowej (SLS) zwiększa również stopień skompli-

kowania możliwych do wykonania wydruków – np. wytwarzanie 
w jednym procesie drukowania całych systemów złożonych 
z części, które bez dodatkowych operacji montażowych mogą ze 
sobą współpracować jako elementy ruchome (np. przekładnia 
złożona z kilku kół zębatych).

W Instytucie Techniki łączą się różne obszary nauk technicznych 
i pedagogicznych, co stwarza możliwości opracowania ciekawych 
propozycji edukacyjnych, jak np. kolejne edycje studiów podyplo-
mowych o profilu pedagogicznym we współpracy ze Szkołą Aspi-
rantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Pozyskujemy 
środki na wyposażenie pracowni urządzeń sterowanych nume-
rycznie (w tym zakup obrabiarek CNC) na potrzeby kształcenia 
nauczycieli zawodu.

druk 3d, fot. dr inż. maciej zając, dr inż. marcin kowalski

druk 3d, fot. dr inż. maciej zając, dr inż. marcin kowalski

Powiązanie 
wykształcenia 
technicznego 
z aspektami szeroko 
rozumianego 
bezpieczeństwa jest 
atrakcyjną ofertą, 
szczególnie, że 
otwierany kierunek 
ma profil praktyczny.

,
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Podwójny dyplom dwóch renomowanych uczelni 
to rozwiązanie otwierające szereg możliwości 
uzyskania ciekawej pracy oraz stwarzające 
szansę na podjęcie dwuletnich studiów drugiego 
stopnia na kierunku niemcoznawstwo i studia 
środkowoeuropejskie. Wystarczy zacząć na UP – 
przekonuje prof. Jan Rydel w rozmowie z Dorotą 
Rojek-Koryzną.

kRAkOwskO-PRAskIEokno na śswiat
Panie profesorze, kto może podjąć studia?
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie przeznaczone są 
dla szerokiego grona osób, które posiadają licencjat. Nie sta-
wiamy żadnych ograniczeń, po jakich kierunkach można apli-
kować. Jeden z naszych studentów trafił do nas po geofizyce… 
Niemcoznawstwo i studia środkowoeuropejskie dają możliwość 
zdobycia tytułu magistra i dyplomu ukończenia Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Karola w Pradze. 
Warunkiem przystąpienia jest posiadanie licencjatu, przejście 
rozmowy kwalifikacyjnej i znajomość języka niemieckiego na 
poziomie szkoły średniej.

a znajomość czeskiego – skoro jeden z semestrów studiuje się 
w Pradze?
Studia w Pradze, konkretnie trzeci semestr SUM, odbywają się 
częściowo w języku niemieckim i częściowo w języku czeskim 
– zanim jednak student wyjedzie do Pragi, przez dwa semestry 
pierwszego roku w Krakowie będzie uczył się języka czeskiego na 
lektoracie. Dwa pierwsze semestry w Krakowie, trzeci w Pradze 
i czwarty w Krakowie, czyli dwa lata, podczas których nabywa się 
wiedzę dotyczącą trzech krajów.

Gdzie może pracować absolwent?
Z powodzeniem w dyplomacji w trójkącie polsko-niemiecko
-czeskim. W administracji państwowej i samorządowej, między-
narodowych placówkach kulturalno-oświatowych, rządowych 
i pozarządowych organizacjach współpracujących z Czechami 
i Niemcami oraz oczywiście w biznesie. Niemcy są jednym z naj-
większych partnerów handlowych naszego kraju, stąd też zapo-
trzebowanie na wiedzę nabytą w czasie studiów, a dotyczącą tego 
kraju, może być bardzo cenne. Stale rośnie też zapotrzebowanie 
na prace w ramach współpracy przygranicznej. Liczba niemieckich 
i czeskich miast partnerskich wzrasta, więc absolwenci dobrze 
znający tematykę polityczną i międzykulturową są dobrze przygo-
towani do pracy w samorządach miast i powiatów posiadających 
umowy partnerskie z odpowiednikami z Czech i Niemiec.

Jakie możliwości daje podwójny dyplom?
Absolwent otrzymuje dwa pełnoprawne, równorzędne dyplomy 
Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Karola w Pradze, 

pod warunkiem ukończenia czterech semestrów, w tym jedne-
go w Czechach. Praca magisterska broniona będzie w Krakowie 
w obecności gości z Pragi. Na Uniwersytecie Karola studia odby-
wają się na zasadzie lustrzanego odbicia – dwa pierwsze semestry 
realizowane są w Pradze, trzeci w Krakowie i czwarty znów w Pra-
dze. W czerwcu będziemy mieć pierwsze polskie obrony prac, a po 
nich pierwszych absolwentów kierunku. Warto w tym kontekście 
podkreślić rolę profesora Marka Wilczyńskiego, który od samego 
początku, czyli od ponad pięciu lat był zaangażowany w przygo-
towanie programu studiów i rozwiązanie problemów organizacyj-
nych związanych z ich utworzeniem i prowadzeniem.

Studenci mają czasami obawy przed podjęciem studiów za 
granicą?
Najczęściej są to obawy związanie nie tyle z samymi studiami, co 
z życiem osobistym, dotyczące półrocznej rozłąki z chłopakiem lub 
dziewczyną, albo spraw organizacyjnych związanych ze znale-
zieniem mieszkania w Pradze. Przy dobrej organizacji te obawy 
znikają, znalezienie mieszkania nie jest specjalnym problemem, 
a rozłąka wcale nie musi być długotrwała. Praga to piękne, roman-
tyczne miasto, a weekend tam spędzony może być fantastycznym 
wspólnym przeżyciem.

Podsumujmy korzyści wynikające ze studiowania niem-
coznawstwa.
Przed kimś, kto zna język niemiecki w stopniu komunikatywnym 
i jest ciekawy świata, otwiera się nowa perspektywa. Uniwersytet 
Karola w Pradze jest bardzo cenioną i wysoko notowaną placówką 
akademicką w Europie. Jej dyplom wraz z dyplomem Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie daje szerokie możliwości zawodowe. 
Niemcoznawstwo studiowane w dwóch sąsiadujących ze sobą 
państwach to niebanalna, poszerzająca horyzonty, nowoczesna 
metoda pozyskiwania wiedzy w ciekawym, międzynarodowym 
środowisku, a dodatkowo to intelektualna i życiowa przygoda.

most karola w Pradze, fot. marta jedynak 

,
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Wraz z rozwojem cywilizacyj-
nym związanym z przechodze-
niem od gospodarki industrial-
nej przez postindustrialną do 
gospodarki opartej na wiedzy, 
zmieniają się kierunki badań 
geograficznych. Współczesna 
geografia nie jest już nauką 
tylko opisową (jak wskazuje jej 
nazwa), ale przedmiotem jej 
badań są złożone relacje między 
elementami przestrzeni geogra-
ficznej, zarówno przyrodniczej, 
jak i społeczno-gospodarczej 
i kulturowej. Dlatego zmieniają 

się funkcje tej dyscypliny, nie tylko w strukturze nauki, ale także 
jej rola społeczna, gospodarcza i kulturowa. Jest często określa-
na jako „nauka o zarządzaniu przestrzenią”, stąd rośnie jej rola 
w proponowaniu rozwiązań służących rozwojowi społeczno-go-
spodarczemu kraju, regionów czy układów lokalnych. Wyrazem 
tego są także nowe kierunki studiów i specjalności oferowanych 
przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krako-
wie. Na kierunku geografia silny nacisk kładziony jest na przygo-
towanie przyszłych nauczycieli. Oferowane są więc specjalności 
nauczycielskie geografia z przyrodą, geografia z podstawami 
przedsiębiorczości i geografia z wiedzą o społeczeństwie. Dają 
one możliwość nabywania kwalifikacji nauczycielskich z więcej niż 
jednego przedmiotu w toku studiów. Zajęcia na tych specjalno-
ściach prowadzą wybitni dydaktycy przedmiotowi, a także autorzy 
wiodących podręczników dla uczniów i poradników metodycznych 
dla nauczycieli. Pracownicy instytutu są autorami podręczników 
do geografii, przyrody i przedsiębiorczości dla wszystkich pozio-
mów kształcenia. Ogromne doświadczenie we współpracy ze 
środowiskiem szkolnym pozwala przygotować nowe pokolenia 
wyśmienitych nauczycieli, dlatego absolwenci geograficznych stu-
diów nauczycielskich w naszej uczelni są chętnie zatrudniani przez 
dyrektorów szkół z całej Polski. Na kierunku geografia oferowane 
są od kilkunastu lat także specjalności nienauczycielskie, w tym, 
oprócz tradycyjnych jak przedsiębiorczość i gospodarka przestrzen-
na czy turystyka, także te związane z geoinformacją i geomonito-
ringiem. Z związku z rosnącą rolą gospodarowania przestrzenią 
w celu podniesienia jakości życia mieszkańców i rozwiązywania 
nasilających się konfliktów przestrzennych, instytut od kilku lat 
oferuje studia inżynierskie z zakresu gospodarki przestrzen-
nej z interesującymi specjalnościami do wyboru, takimi jak rozwój 
regionalny i lokalny czy gospodarowanie przestrzenią obszarów 
miejskich. W planach na najbliższy czas jest uruchomienie studiów 
magisterskich z tego zakresu. Ogromnym zainteresowaniem 
kandydatów cieszą się nadal studia z zakresu turystyki i rekre-
acji. Związane to jest z ogromnym zapotrzebowaniem na kadry 

w tym sektorze gospodarki. Oprócz tradycyjnych, cieszących się 
dużym powodzeniem specjalności jak turystyka międzynarodowa 
czy przedsiębiorczość w turystyce, od nowego roku akademickiego 
2018/2019 oferowane będą dwie nowe, atrakcyjne specjalności 
na studiach II stopnia: turystyka biznesowa oraz turystyka 
kulturowa. Wpisują się one w profil turysty odwiedzającego Kra-
ków i Małopolskę, do obsługi którego potrzeba coraz więcej dobrze 
wykształconych specjalistów. Jak powszechnie wiadomo, Kraków 
ma wyjątkową markę nie tylko miasta dziedzictwa kulturalnego 
o najwyższych walorach, ale także miasta kongresów, konferencji 
i różnego typu spotkań biznesowych. Instytut Geografii wspólnie 
z Instytutem Biologii oferują także nowe studia na kierunku mo-
nitoring środowiska przyrodniczego, a także realizowane od lat 
studia z ochrony środowiska. Te dwa kierunki studiów wpisują 
się w zapotrzebowanie na kadry mające wiedzę i umiejętności 
z zakresu ochrony i zarządzania środowiskiem przyrodniczym.
W związku z reformą systemu oświaty oferowane są także nowe 
kursy i studia dla nauczycieli. Oprócz realizowanych od lat stu-
diów kwalifikacyjnych z geografii i przedsiębiorczości, od 
nowego roku akademickiego instytut oferuje studia doskonalące 
z zakresu geoinformacji w edukacji. Wynika to z istotnych 
zmian w podstawie programowej, w tworzeniu której brali także 
udział pracownicy instytutu, w zakresie celów i treści kształcenia 
geograficznego. Zgodnie z nową podstawą na lekcjach geografii 
wprowadzane będą elementy technologii geoinformacyjnych. 
Dzięki temu uczniowie będą lepiej przygotowani do korzystania 
z map cyfrowych, urządzeń typu GPS czy narzędzi GIS. Wyma-
ga to odpowiedniego przygotowania nauczycieli, którzy czę-
sto – szczególnie gdy kończyli studia wiele lat temu – nie mają 
odpowiedniej wiedzy i umiejętności, aby wprowadzić uczniów 
w świat geoinformacji. Stąd nowe studia podyplomowe i kursy 
mają pomóc nauczycielom w sprostaniu tym wyzwaniom nowej 
edukacji geograficznej.

NOwE OblICzEgeografifif ii
Geografia jest jedną z najstarszych dyscyplin 
naukowych, mającą głębokie tradycje także i w Polsce, 
choć dynamiczny jej rozwój został nieco przyhamowany 
z oczywistych względów w okresie rozbiorów. Odrodziła 
się ona w pełni już na progu odzyskania przez Polskę 
niepodległości, dlatego w tym roku obchodzimy Rok 
Geografii Polskiej 2018, co związane jest z jubileuszem 
100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego, zawiązanego w Warszawie 27 stycznia 
1918 roku. Geografowie polscy odegrali znaczącą 
rolę w odzyskaniu i utrwalaniu niepodległości Polski 
oraz wytyczaniu jej granic po I wojnie światowej. 
Przez kolejne lata brali udział w pracach na rzecz 
rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego 
kraju, a także w działaniach w zakresie kształtowania 
świadomości narodowej i patriotycznej społeczeństwa, 
w tym młodzieży. Pokolenia geografów miały więc 
swój ogromny wkład w budowę wolnej i niepodległej 
Polski. Znalazło to swój wyraz w specjalnej uchwale 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 
2018 roku, wyrażającej uznanie dla roli geografii 
jako nauki i polskich geografów w budowie Państwa 
Polskiego. Warto podkreślić, że istotny wkład w rozwój 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego w minionych 
dziesięcioleciach mieli geografowie związani z naszą 
uczelnią. Pełnią oni obecnie również znaczące funkcje 
w Towarzystwie, jako członkowie Zarządu Głównego, 
Oddziału Krakowskiego i komisji problemowych.

i jego odzwierciedlenie w kierunkach studiów 
i specjalności oferowanych w Instytucie Geografii UP

Dr Tomasz Rachwał, Dyrektor Instytutu Geografii UP

tomasz rachwał,  fot. anna 
rachwał
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Targi Pracy to ważna inicjatywa organizowana przez 
Akademickie Biuro Karier, która powstała z myślą o studentach 
i absolwentach wszystkich kierunków studiów. W tym dniu 
ponad dwadzieścia firm z takich branż jak IT, outsourcing czy 
też e-commerce dysponowało licznymi ofertami pracy i praktyk. 
Punkty konsultacyjno-doradcze Akademickiego Biura Karier, 
w których doradcy zawodowi odpowiadali na wszelakie pytania 
związane z karierą i rynkiem pracy, umożliwiały również 
zaktualizowanie dokumentów aplikacyjnych i zapisania się 
do projektu „UProgu Kariery”. Najczęstsze pytania, z którymi 
zgłaszali się uczestnicy targów, dotyczyły praktycznego 
wykorzystania zdobytej wiedzy podczas studiów na innych 
stanowiskach lub branżach. Z opinii studentów wynika, że targi 
pracy to ważne przedsięwzięcie, a planowanie kariery warto 
rozpocząć już na początku swojej edukacji.

dylematy młodych żaków
Trzeba podkreślić, że studenci naszego uniwersytetu są 
przede wszystkim pokoleniem bardzo ambitnym. Część 
z nich łączy pracę ze studiowaniem lub godzi edukację 
na dwóch kierunkach. Studentów wykazujących postawę 
przedsiębiorczą cechuje również wysoka potrzeba dobrych 
wyników, co możemy zaobserwować podczas spotkań 
indywidualnych i prowadząc badania motywacji osiągnięć. 
Młode pokolenie, które przychodzi na konsultacje, ma 
wiele innowacyjnych pomysłów na biznes i odwagę, aby te 
plany i marzenia urzeczywistnić. I tutaj rozpoczyna się rola 
doradztwa zawodowego – procesu, podczas którego student 
może zwiększyć wiedzę na temat własnych umiejętności, 
mocnych stron i tego, jak je wykorzystać w planowaniu ścieżki 
zawodowej czy zarządzaniu własnym biznesem. Świadome 
planowanie drogi zawodowej nie jest łatwe, ponieważ wymaga 
znajomości aktualnej sytuacji na rynku oraz samego siebie, 
swoich zainteresowań, marzeń, predyspozycji. Inwestując 
swój czas w kilka spotkań z doradcą, można uniknąć sytuacji 

frustrujących, związanych na przykład z przypadkowym 
wyborem studiów lub źle przygotowanym CV.

dyplom nie jest gwarancją sukcesu
Tytuł magistra obecnie nie jest decydującym elementem w CV, 
który pozwoli zdobyć wymarzoną pracę. Coraz więcej praco-
dawców zwraca uwagę na takie umiejętności jak motywacja 
do uczenia się nowych rzeczy, zdolności adaptacyjne i ela-
styczność oraz współpraca zespołowa. Jeśli przeanalizujemy 
przykłady ogłoszeń rekrutacyjnych firm z branży outsourcin-
gowej, na pierwszym miejscu w wymienianych wymaganiach 
u kandydata znajdziemy znajomość języka angielskiego na 
poziomie C1, następnie umiejętności analitycznego myślenia. 
Świadomie wspominamy o tej branży, gdyż warto podkreślić, 
że Polska to aktualnie jeden z najatrakcyjniejszych krajów 
europejskich dla firm outsourcingowych, a Kraków znajduje 
się w trzydziestce najatrakcyjniejszych lokalizacji na świecie. 
Podobnie jest w branży 3D lub IT, wykształcenie kierunkowe 
jest mile widziane, ale niekoniecznie decydujące. Pracodawcy 
podkreślają, że ważne są pasja, talent i ambicja, gdyż wpływają 
bezpośrednio na zaangażowanie kandydatów. Niemniej jednak 
osoby z wykształceniem wyższym wciąż lepiej radzą sobie na 
rynku pracy w porównaniu do osób ze średnim i zawodowym 
wykształceniem oraz częściej zajmują stanowiska specjalistycz-
ne i wyższego szczebla.

Projekt „uProgu kariery” daje możliwości
Idealnym rozwiązaniem dla studentów studiów stacjonarnych, 
którzy chcieliby skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, 
jest udział w projekcie „UProgu Kariery”. Projekt ten oprócz 
indywidualnych konsultacji zapewnia szkolenia kształtujące 
kompetencje miękkie. Student ma również możliwość wzię-
cia udziału w prelekcjach przygotowanych przez specjalistów, 
których celem jest poszerzenie wiedzy na temat rynku pracy 
w różnych branżach.

Zapraszamy wszystkich studentów UP do Akademickiego Biura 
Karier, pokój 49a, budynek główny Uniwersytetu Pedagogicz-
nego. Projekt „UProgu Kariery” daje wiele możliwości, z których 
warto skorzystać.

TARgIPracy
Justyna Chyla, Dagmara Romanowska- Dworak,  
Akademickie Biuro Karier UP

24 maja w uniwersytecie Pedagogicznym odbyły się 
targi pracy, podczas których studenci mieli szansę 
nawiązać kontakt z potencjalnymi pracodawcami, 
poznać aktualne wymagania na określonych 
stanowiskach, czy też posłuchać wykładu dla osób 
myślących o własnym biznesie.

wizyta redaktor natalii dziedzic z tVP kraków na targach 
pracy, fot. grzegorz wajda/wajdafoto

uczestnicy targów pracy, fot. grzegorz wajda/wajdafoto
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Łacina dla każdego
Młodzież i studenci uczą się języka łacińskiego w różnym wymia-
rze godzin. Opanowanie odmiany rzeczowników i czasowników 
czy tłumaczenie zdań niejednokrotnie sprawia trudności. Ważnym 
aspektem jest więc zapewnienie narzędzi do skutecznego naby-
wania i uzupełniania wiedzy. „Homo Romanus” to zestaw złożony 
z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, który został przygotowany z my-
ślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających swoją 
przygodę z łaciną w roku szkolnym 2017/2018. Aktualnie na rynku 
wydawniczym znajduje się pierwsza część – poziom podstawowy, 
jednak już w następnym roku będzie można korzystać też z dru-
giej, czyli poziomu rozszerzonego.

Pomysł na stworzenie nowego materiału dydaktycznego wynikał 
z doświadczenia autorów. Zespół, który przygotował publikację, 
składa się z metodyka i dydaktyka (UJ), eksperta w dziedzinie 
kultury antycznej (UJ) i dydaktyka (UP). Istotne okazało się 
doświadczenie, które mgr Elżbieta Wolanin nabyła podczas 
oceny prac maturalnych z języka łacińskiego i kultury antycznej, 
a także trzydzieści cztery lata pracy dydaktycznej z młodzieżą 
w placówkach oświatowych i studentami w murach Uniwersyte-
tu Pedagogicznego.

Podobnie jak materiały do nauczania języka angielskiego czy nie-
mieckiego, publikacja ma format A4. Podział na moduły zastoso-
wany w podręczniku oraz zeszycie ćwiczeń tworzy logiczną całość, 
ułatwia przyswajanie i kojarzenie słownictwa. Każdy blok zawiera 
pięć lekcji oraz podsumowanie. Teksty są uzupełniane o podręcz-
ne słowniczki najważniejszych wyrazów oraz rysunki ilustrujące 
budynki, przedmioty czy ludzi, których dotyczą. Zlokalizowanie 
opisywanych miejsc ułatwiają mapy. Nie brakuje ćwiczeń grama-
tycznych, ale podanych w zachęcającej formie. Ciekawym rozwią-

zaniem jest wprowadzenie nawiązań do współczesności. Elementy 
kultury i języka łacińskiego towarzyszą naszej codzienności, widzi-
my je na monetach, herbach, czy w architekturze wielu miast, np. 
Krakowa, dlatego autorzy wkomponowali takie przykłady do lekcji. 
Warto, aby młodzież umiała je rozpoznać.

Każdy szczegół miał znaczenie, dlatego podręcznik łączy w jed-
nym zestawie informacje gramatyczne, teksty, ćwiczenia i słow-
nik. Ten ostatni został zamieszczony na końcu, a wyrazy uszere-
gowano alfabetycznie. Podręcznik uzyskał pozytywne recenzje 
i został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. Korzystają  z niego nauczyciele nie tylko 
krakowskich szkół, a wersja podstawowa może służyć również 
studentom, bo jak mówi mgr Elżbieta Wolanin „na część kursów 
przewidziano niewielką liczbę godzin i szczególnie wtedy należy 
wybrać elementy najbardziej istotne dla młodego człowieka”.

Eksperci z Uniwersytetu Pedagogicznego dzielą się swoim do-
świadczeniem z nauczycielami placówek oświatowych nie tylko 
podczas przygotowywania ich do zawodu czy praktyk, ale i po 
ukończeniu studiów, poprzez publikacje zbudowane w oparciu 
o wiedzę i doświadczenie. Taką z pewnością jest „Homo Roma-
nus”.

Skuteczne nauczanie i uczenie się 
języków nowożytnych ułatwiają dziś 
młodym ludziom bogato ilustrowane 
podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Równie 
ważny jest dobór treści i ich kompozycja, 
która pozwala na bardziej efektywną 
pracę nauczyciela i ucznia. Takiego 
usprawnienia brakowało dotychczas 
tym, którzy chcieli poznać język łaciński 
i kulturę antyczną. Lukę na rynku 
wydawniczym zapełniła publikacja 
zespołu, w którego składzie znalazła 
się mgr elżbieta Wolanin, pracownik 
dydaktyczny cJO uniwersytetu 
Pedagogicznego.

szkOłAmistrzoów,

mgr elżbieta wolanin, fot. grzegorz wajda/wajdafoto

Monika Wąs

Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej „Homo romanus”,  
fot. grzegorz wajda/wajdafoto
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