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(luty 2018), fot. Natalia Knycz

2. Koncert „Multi-art. 100 dzieł na 
100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości”, fot. Grzegorz Wajda/
wajdafoto, 3. Konferencja naukowa 
„Konwergencja administracji publicznej 
państw członkowskich Unii Europej-
skiej”, fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto.
redakcja zastrzega sobie prawo 
skracania, adjustacji tekstów 
i zmiany tytułów. 

prof. Grażyna wrona (Wydział Filologiczny)
prof. Iveta kovalčíková (Wydział pedagogiczny)
prof. andrzej żebrowski (Wydział politologii)
prof. Halina Cader-Pawłowska (Wydział sztuki)

W dniach 15-16 listopada 2018 
roku delegacja Uniwersytetu 
Pedagogicznego w składzie: 
profesor Robert Stawarz (Prorektor 
ds. Rozwoju), profesor Bogusław 
Skowronek (Prorektor ds. 
Kształcenia), profesor Agnieszka 
Greń (dyrektor Instytutu Biologii) 
i Małgorzata Idzik (kierownik Biura 
Współpracy Międzynarodowej) 
odbyła wizytę na zaproszenie 
Prezydenta Silkway International 
University w mieście Szymkent 
(Kazachstan).
W trakcie pobytu podpisano 
memorandum wyrażające wolę 
szerokiej współpracy naukowej, 
w tym między innymi wymiany 
studentów i kadry akademickiej, 
organizacji seminariów, warsztatów 

i konferencji naukowych, a także 
prowadzenia wspólnych badań. 
Profesor Robert Stawarz został 
mianowany członkiem International 
Advisory Council (Międzynarodowej 
Rady Doradczej) wytyczającej 
kierunki i zakres strategii rozwoju 
SWIU w tym partnerskiej współpracy.

Współpraca z Kazachstanem

Nominacje 
profesorskie
za okres od 26 maja  
do 15 listopada 2018 roku

Fot. małgorzata idzik
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za kilka dni pożegnamy rok 2018, który przyniósł wiele zmian i  sukcesów,  
ale też planów i projektów na najbliższe miesiące. Relacje z licznych wydarzeń 
– konferencji, sympozjów, seminariów naukowych, kursów, wystaw, koncer-
tów etc. – pozostały na kartach poprzednich wydań „Commentarii Academici”. 
W tym numerze warto przeczytać kogo gościliśmy i co wydarzyło się w ostatnich 
miesiącach roku. 

Wszystkie spotkania z nauką, kulturą i sztuką są wyjątkowe, ale niektóre z nich 
szczególnie, ponieważ oprócz rozwoju intelektualnego i wrażliwości na piękno, 
jednoczą społeczność akademicką. Takim wydarzeniem był koncert „Multi-art. 
100 dzieł na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”. W murach Uni-
wersytetu Pedagogicznego gościliśmy młodych zdolnych ludzi, którzy zaprezen-
towali swoje talenty: muzyczne, recytatorskie i plastyczne. 

Uroczystości rocznicowe były okazją do rozmowy o  historii. Zagłębianie  
się w  dzieje ma także szerszy, niż tylko naukowy, sens. Warto bowiem uczyć 
się na błędach przodków i pamiętać, że równie ważne co wywalczenie niepod-
ległości jest docenianie jej na co dzień i  inwestowanie w swój rozwój. Kapitał 
ludzki jest najistotniejszy w tworzeniu nowoczesnego społeczeństwa. Studenci 
UP mają wiele okazji do świadomego kształtowania swojej drogi zawodowej. 
Zanim jednak na nią wkroczą, warto aby wybrali odpowiedni kierunek studiów. 
Osobom o umysłach ścisłych pomocą może służyć tekst „Inżynieria materiało-
wa”. Dla szukających inspiracji polecam także artykuł: „Młodzi, kreatywni i z do-
świadczeniem”, prezentujący jedną z wielu ścieżek prowadzących do zbudowa-
nia kariery.

Uniwersytet Pedagogiczny to również miejsce dialogu i  dyskusji, poznawania 
i ścierania się różnych koncepcji. Dlatego pracownicy Instytutu Filologii Polskiej 
zaprosili studentów do udziału w  spotkaniu konfrontującym praktykę z  teo-
rią, o  czym można przeczytać w  tekście „Wojna światów – koniec pierwszego 
starcia”. Do wymiany poglądów zaprasza również Instytut Filozofii i Socjologii,  
bo gdzie jak nie tam warto podjąć interdyscyplinarną dysputę. 

Wiele wokół nas się dzieje… W  natłoku codziennych obowiązków często 
zapominany o sprawach najistotniejszych, dlatego w okresie świątecznym życzę 
Państwu – pracownikom, doktorantom, studentom i osobom z nami współpra-
cującym – znalezienia czasu na refleksję i  zadumę, spotkanie przy rodzinnym 
stole, rozmowę z przyjaciółmi i nabranie sił do działania. Nowa energia przyda 
się na progu 2019 roku, który mam nadzieję, przyniesie Państwu dużo wyzwań 
i satysfakcji z pracy, a także osiągnięć naukowych.

   3  nr 5 listopad–grudzień 2018

rektor uniwersytetu pedagogicznego  
im. Komisji edukacji narodowej,  
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak,  
fot. grzegorz Wajda/wajdafoto

Szanowni Państwo,



Konferencja odbyła się we Wrocławiu w dniach 19 – 21 
września, a jej głównym organizatorem była Pracownia 
Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii Wydziału Nauk 
Biologicznych i Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego przy współudziale Sekcji Dydaktyki Biologii 
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Mikołaja Kopernika. 
Uniwersytet Pedagogiczny był licznie reprezentowany przez 
naukowców z Instytutu Biologii. 

Celem spotkania była prezentacja aktualnego stanu 
wiedzy przyrodniczej uczniów i studentów, wyników badań 
prowadzonych przez specjalistów różnych dziedzin nauk 
przyrodniczych, naukowców, nauczycieli i studentów, wymiana 
poglądów i doświadczeń, a także promocja nowoczesnych 
rozwiązań dydaktycznych dla podnoszenia jakości kształcenia. 
Naukowcy z naszego uniwersytetu od lat uczestniczą 
w przygotowaniu podręczników czy programów nauczania, 
dlatego podczas tak ważnego forum edukacyjnego nie mogło 
zabraknąć przedstawicieli UP. 

W konferencji wzięło udział około 60 osób, głównie 
przedstawicieli ze środowiska naukowego, nauczycielskiego, 
jak również ośrodków metodycznych, którzy dzielili się wiedzą, 
doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi kształcenia 
przyrodniczego. W sześciu sesjach wygłoszono 41 referatów, 
natomiast w sesji posterowej zaprezentowano 16 plakatów 
naukowych. Wykładowcy z Instytutu Biologii UP przedstawili 
referaty: 
•	 „Przyrodnicza edukacja pozaformalna – preferencje uczniów” 

(dr hab. Małgorzata Nodzyńska, prof. UP),
•	 „Innowacja pedagogiczna poszerzająca kompetencje 

przyrodnicze uczniów jako przykład niekonwencjonalnych 
rozwiązań dydaktycznych” (dr hab. Alicja Walosik, prof. UP; 
dr Marek Guzik; mgr Grzegorz Olejnik – Gimnazjum nr 1 
w Jaworzu), 

•	 „Multimedia a samodzielna nauka ucznia” (dr Paweł Cieśla). 

Podczas sesji naukowej w salach szkolnych zostały 
przedstawione ciekawe propozycje rozwiązań dydaktycznych 
w nauczaniu biologii. Ponadto swoje podręczniki wraz 
z obudową dydaktyczną do nowej podstawy programowej 
z przyrody i biologii do szkoły podstawowej (2017) 
zaprezentowały różne wydawnictwa.  

Jak podkreślił na zakończenie trzydniowych obrad  
dr J. Krawczyk, konferencja „była doskonałą okazją do refleksji 
nad zmieniającą się rolą nauczyciela i ucznia we współczesnej 
szkole”. Jednogłośnie zdecydowano, że kolejnym głównym 
organizatorem Konferencji Dydaktyków Przedmiotów 
Przyrodniczych będzie Zakład Dydaktyki Przedmiotów 
Przyrodniczych Uniwersytetu Pedagogicznego. 

Tematy związane z podnoszeniem efektywności 
kształcenia przyrodniczego, wdrażaniem nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego, wyzwalaniem 
kreatywności uczniów i studentów poprzez stosowanie 
metody naukowej w poznawaniu przyrody, zostały 
omówione podczas XXII Krajowej Konferencji Dydaktyków 
Przedmiotów Przyrodniczych „Wokół jakości edukacji 
przyrodniczej – nowe wyzwania”. 
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Widok Wrocławia z Wieży matematycznej (fot. m. guzik)

ChRONIć śRODOwIskO

dr hab. Alicja Walosik, prof. UP; dr Marek Guzik, Instytut Biologii

dla przyszłlych pokoleńn

aula Leopoldina (fot. m. guzik)

uczestnicy konferencji na Wieży matematycznej (fot. m. guzik)
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 PRzEsTRzEń

Czy warto prowadzić własną działalność gospodarczą? 
Czym jest przedsiębiorczość miejsca? Jakie są uwarun-
kowania rozwoju przedsiębiorczości w układach prze-
strzennych? Czy polskie przedsiębiorstwa decydują się 
na wdrażanie programów aktywności fizycznej wśród 
pracowników? Jakie konsekwencje dla turystyki może 
mieć niestabilność polityczna? O tych i wielu innych 
tematach dyskutowano 8 i 9 października 2018 roku 
w Uniwersytecie Pedagogicznym podczas 15. Jubileuszo-
wej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Proble-
matyka badawcza funkcji przedsiębiorczości w rozwoju 
układów przestrzennych” połączonej z 11. Zjazdem 
Nauczycieli Przedsiębiorczości. 
Organizatorem wydarzenia był Zakład Przedsiębiorczości i Gospo-
darki Przestrzennej Instytutu Geografii UP wraz z Komisją Geografii 
Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwem 
„Nowa Era” i Fundacją „Edukacja dla Społeczeństwa”. Tegoroczna 
konferencja organizowana była w ramach obchodów Jubileuszu 
100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego – Roku Polskiej 
Geografii 2018 pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodle-
głości. Partnerami konferencji byli: Ministerstwo Finansów, Urząd 
Miasta Krakowa, Warszawski Instytut Bankowości, Firma Revas, 
Fundacja GPW, Fundacja PRO UNIVERSITATIS Uniwersytetu Pedago-
gicznego i Studenckie Koło Naukowe Geografów UP. 

W spotkaniu wzięło udział blisko 130 osób: naukowców repre-
zentujących najważniejsze polskie placówki naukowe i ośrodki 

zagraniczne z Czech, Ukrainy i Włoch, nauczycieli przedsiębiorczo-
ści, przedstawicieli biznesu, a także ponad 100 studentów i dokto-
rantów uczestniczących w konferencji bez rejestracji. Wygłoszono 
43 referaty, których tematyka wypełniła zakładany cel główny 
obrad, jakim było zarysowanie problematyki badawczej funkcji 
przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych. W ramach 
zjazdu nauczycieli dyskutowano między innymi o zmianach w ce-
lach i treściach kształcenia przedsiębiorczości w szkołach średnich, 
wynikających z reformy edukacji. Zorganizowano także warsztaty 
dla nauczycieli. Można było skorzystać z trzech propozycji. Fun-
dacja „Warszawski Instytut Bankowości” zaproponowała zajęcia 
zatytułowane „EduAktywni – Przedsiębiorczość dla każdego. 
Doświadczenia i nowe pomysły nauczania przedsiębiorczości”, 
przedstawiciele firmy Revas – Branżowe Symulacje Biznesowe 
zaoferowali szkolenie nt. „Uczeń i startup”, a dr Tomasz Rachwał 
i dr Wioletta Kilar z Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki 
Przestrzennej UP przedstawili sposoby na „Kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych w warunkach nowej podstawy programowej”. 

Tematyka konferencji, obrady i organizacja spotkały się z du-
żym zainteresowaniem i uznaniem ze strony uczestników. Na 
zakończenie organizatorzy zapowiedzieli i zaprosili gości na 
kolejną konferencję, która ma zostać zorganizowana za rok,  
7 i 8 października 2019 roku pt. „Rola edukacji w zakresie przed-
siębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym i kulturowym”.

dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska, Instytut Geografii UP

Fot. Witold jucha

przedsieębiorczośsci

UCzElNIAwczoraj i dziśs

Miejscem uroczystości była Aula Budynku Głównego UP 
i Audytorium im. prof. Wincentego Danka. W wydarzeniu wzięli 
udział przedstawiciele obecnych władz: prof. dr hab. Kazimierz 

Karolczak, Rektor UP, dr hab. Robert Stawarz, prof. UP, Prorek-
tor ds. Rozwoju, prof. dr hab. Bogusław Skowronek, Prorektor 
ds. Kształcenia i dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP, Prorektor 
ds. Studenckich, byli rektorzy – prof. dr hab. Bolesław Faron, 
prof. dr hab. Zenon Uryga  i prof. dr hab. Henryk Żaliński, 
dyrektorzy instytutów – prof. dr hab. Andrzej Piasecki i dr Tomasz 
Rachwał, pracownicy Biura Współpracy z Absolwentami – Piotr 

Fot. grzegorz Wajda/wajdafoto

Aleksandra Ciejka, Biuro Współpracy z Absolwentami

13 października odbył się uroczysty Zjazd Absolwentów 
WSP, AP, UP 2018. Organizatorem wydarzenia było Biuro 
Współpracy z Absolwentami, Samorząd Studentów i Klub 
Bakałarz. Abiturienci różnych roczników i kierunków 
spotkali się, aby powspominać studenckie czasy, po-
rozmawiać z koleżankami i kolegami, władzami uczelni 
i zobaczyć, jak w ciągu ostatnich kilku, kilkunastu, a na-
wet kilkudziesięciu lat zmieniła się ich Alma Mater.

,

,
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Kciuk (kierownik) i Aleksandra Ciejka, członkowie samorządu 
studentów, a także najważniejsi goście – absolwenci i ich bliscy.

Myślą przewodnią zjazdu było hasło: „Uczelnia wczoraj i dziś”. 
Dzięki wygłoszonym prelekcjom, przemowom i wyświetlonym 
filmom ukazującym na przestrzeni lat rozwój Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej, Akademii Pedagogicznej, a obecnie Uniwersytetu 
Pedagogicznego, absolwenci mogli prześledzić zmiany, które 
wpłynęły na teraźniejszy kształt uczelni. Rektor i prorektorzy 
zaprezentowali drogę rozwoju uczelni, dotychczasowe osiągnię-
cia i plany dotyczące jej przyszłości. Przemowy wygłosili ponadto 
byli rektorzy, przywołując osobistości i ważne wydarzenia, które 
na przestrzeni lat przyczyniły się do rozkwitu UP. Głos zabra-
li również byli studenci, wspominając z rozrzewnieniem lata 
studenckie, wybitnych wykładowców swoich czasów i ogromną 
rolę, jaką odebrane wówczas wykształcenie odegrało w ich życiu 
zawodowym, a niejednokrotnie również prywatnym, pozwalając 
odkrywać i rozwijać pasje.

Podczas przerw absolwenci mogli w kuluarach odnowić dawne 
znajomości, poznać bliżej obecne władze uczelni, wykładowców 
i pracowników, a także oddać się wielu przyjemnościom. W ciągu 
całego dnia na absolwentów czekało bowiem mnóstwo atrakcji 
– profesjonalna sesja zdjęciowa w togach, pamiątki z logo UP, 
słodki poczęstunek, uroczysty obiad, zwiedzanie Biblioteki Głów-
nej, laboratoriów i swoich dawnych 
instytutów. Uwiecznieniem zjazdu 
było koleżeńskie spotkanie i kolacja 
w Klubie Studenckim Bakałarz, zor-
ganizowana przez Biuro Współpracy 
z Absolwentami i kierownika klubu 
Marka Żołądka.

Warto nadmienić, iż tegoroczny zjazd 
uświetniły dwa wspaniałe koncerty. 
Repertuar pierwszego z nich należał 
do gatunku muzyki klasycznej. Stu-
denci naszego uniwersytetu i zapro-
szeni goście – Monika Kozakiewicz, 
Zofia Kozłowska, Klaudia Cygan, 
Justyna Skowronek i Marcin Salachna 
– zaprezentowali niezwykle bogaty 
i wymagający zestaw utworów. Drugi 
koncert odbył się podczas spotkania 
koleżeńskiego w Klubie Bakałarz. 

Dla zebranych gości zagrał zespół Etymology, którego wokalistką 
jest nasza absolwentka, studentka i redaktor naczelna Radia 
Spektrum Klaudia Śmistek. Dzięki muzykom nasi byli studenci 
mogli bawić się przy największych polskich i zagranicznych prze-
bojach, jak również poznać autorski repertuar zespołu.

Zjazd Absolwentów WSP, AP, UP to niejako odnowienie tradycji 
naszej uczelni. Ostatnie spotkanie byłych studentów odbyło się 
w 2010 roku. Mamy szczerą nadzieję, iż inicjatywa koleżeńskich 
zjazdów absolwentów na stałe wpisze się w kalendarz imprez 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Fot. grzegorz Wajda/wajdafoto

Fot. grzegorz Wajda/wajdafoto

Fot. grzegorz Wajda/wajdafoto
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Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o cechach 
i funkcjonowaniu europejskiej przestrzeni administracyjnej 
i wspieranie współpracy badaczy, studentów i pracowników 
administracji publicznej. Dlatego też w konferencji 
i zorganizowanych w jej ramach warsztatach wzięli udział nie tylko 
naukowcy i studenci, ale także przedstawiciele administracji,   
m.in. z Urzędu Regulacji Energetyki i Agencji Modernizacji 
i Restrukturyzacji Rolnictwa. 

Problematyka obrad dotyczyła aktualnych zmian w administracji 
publicznej unijnej i krajowej, wyzwań instytucjonalnych 

wynikających z konwergencji administracyjnej, harmonizacji 
i ujednolicania prawnych podstaw funkcjonowania administracji 
publicznej, polityki społecznej w kontekście konwergencji 
administracyjnej, a także doświadczeń państw spoza UE 
w reformowaniu administracji publicznej.

Konferencja była wyjątkową okazją do zapoznania się z poglądami 
przedstawicieli doktryny i praktyki na kwestie konwergencji 
administracyjnej w Europie. Wzięli w niej udział badacze z Albanii, 
Francji, Mołdawii, Rumunii, Serbii i Ukrainy oraz z ośmiu ośrodków 
naukowych w Polsce (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Uniwersytet 
Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu). Swoje referaty przedstawiły także studentki prawa 
z Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii UP –  Agnieszka Kania 
i Aleksandra Garbacz. 

Więcej informacji o konferencji i projekcie można znaleźć  
na stronie: http://jmmnapu.up.krakow.pl
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 EUROPEjskA
Fot. grzegorz Wajda/wajdafoto

17 i 18 października w Uniwersytecie Pedagogicznym 
odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 
„Konwergencja administracji publicznej państw 
członkowskich Unii Europejskiej”, która została 
zorganizowana przy wsparciu Komisji Europejskiej 
w ramach projektu Jean Monnet Module „Krajowa 
administracja publiczna a integracja europejska”. 

dr hab. Inga Kawka, prof. UP,  
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

 lEgIA AkADEMICkA 

18 października odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Obrona 
Terytorialna i szkolenie rezerw w Polsce – doświadczenia 
i perspektywy, zorganizowana przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie 
i Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie.

Konferencję otworzył prof. dr hab. 
Kazimierz Karolczak, Rektor UP, który 
przypomniał  między innymi o sukcesie 
realizowanego na naszej uczelni 
pilotażowego programu ochotniczego 
szkolenia wojskowego studentów 
w ramach „Legii Akademickiej”. Następnie 
przybyłych gości powitali prof. dr 
hab. Olga Wasiuta, dyrektor INoB UP 
i płk Marcin Żal, szef WSzW w Krakowie.

Konferencja stała się okazją 
do spotkania praktyków i teoretyków 
zajmujących się problematyką 
bezpieczeństwa narodowego, obrony 
terytorialnej, budowy rezerw osobowych 
Sił Zbrojnych RP. Kwestie te w swoich 
wystąpieniach poruszyli: Anna Maria 
Siarkowska (poseł na Sejm RP i członek 
Sejmowej Komisji Obrony Narodowej), 
prof. Sergiusz Wasiuta (Instytut 

Politologii UP), Waldemar Zubek 
(dyrektor Biura ds. Proobronnych MON), 
Grzegorz Matyasik (Departament Analiz 
Obronnych Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów), ppłk Zbigniew Pustułka 
(WSzW w Krakowie), Łukasz Czekaj (INoB 
UP), płk Krzysztof Goncerz (Dowódca 
11. Małopolskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej), por. Robert Białowolski 
(WKU w Krakowie), dr Przemysław 
Wywiał (INoB UP). Kolejne panele 
wieńczyła żywa dyskusja.

W spotkaniu wzięli również udział 
przedstawiciele Wojewódzkiego 
Inspektoratu Transportu 
Drogowego w Krakowie, Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Krakowie, dyrektorzy 
i nauczyciele szkół średnich realizujących 
program klas mundurowych, kadra 
i członkowie organizacji proobronnych, 
a także studenci.

– dośswiadczenia i perspektywy
dr Przemysław Wywiał, Wydział Politologii UP

,

,

przestrzeńn administracyjna

m.in
http://jmmnapu.up.krakow.pl
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Dzieci i ich opiekunowie mieli okazję z bliska zobaczyć cenne 
eksponaty: konwie na wodę, bogato zdobione symbolami ce-
chów, stare skarbony, skrzynie i insygnia należące do najważniej-
szych osób w zgromadzeniu cechowym.

Sala, w której odbyło się spotkanie, jako zabytek architektury 
ozdobiony obrazami Jana Matejki stała się doskonałym tłem 
i uzupełnieniem dla wykładu inauguracyjnego przygotowanego 
i przeprowadzonego przez dr. Marcina Gadochę z Instytutu 
Historii i Archiwistyki. Tematem prelekcji były bowiem krakowskie 
legendy, a opowieść o wydarzeniach fikcyjnych przeplatała się 
z faktami historycznymi. Wspólnie szukano ciekawych miejsc 
i przypominano sobie legendarne postaci, mniej lub bardziej 
znane.

Nowy rok akademicki zainaugurowała dr hab. Kinga Łapot-
Dzierwa, prof. UP, Dziekan UDiR, która waz z dr. Marcinem 
Gadochą wręczyła indeksy. W tym roku swoją przygodę z nauką, 
kulturą i sztuką rozpoczęło ponad sześćdziesięcioro dzieci. Cykl 

spotkań (warsztatów i wykładów) zatytułowano: „Odkrywanie 
przez działanie ”.

Wykładowcy Uniwersytetu Dzieci i Rodziców zapraszają zaintere-
sowanych do współpracy na rzecz rozwijania pasji poznawczych 
u najmłodszych i ich rodziców.

ODkRywANIE
przez działlanie
dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP, Dziekan Uniwersytetu Dzieci 
i Rodziców

20 października rozpoczął się kolejny rok 
działalności Uniwersytetu Dzieci i Rodziców. 
Uroczysta inauguracja odbyła się w zabytkowych 
salach Cechu Rzemiosł Spożywczych przy  
ul. Westerplatte w Krakowie. To miejsce, 
w którym poprzez zabytkowe wnętrza, 
w dosłownym sensie można dotknąć części 
historii naszego pięknego miasta.

Fot. grzegorz Wajda/wajdafoto

AkADEMICkI
Dzieńn Pamięeci

Przedstawiciele  krakowskiego  środowiska akademickiego 
spotkali się na Cmentarzu Rakowickim, aby uczcić pamięć 
zmarłych profesorów i naukowców. Akademicki Dzień Pamięci 
jest także okazją do przypomnienia historii „Sonderaktion 
Krakau” – akcji nazistowskiego okupanta  wymierzonej 
przeciw profesorom krakowskich uczelni. 6 listopada 1939 
roku 183 profesorów i wykładowców krakowskich uczelni 
zostało zaproszonych na wykład SS-Sturmbannführera Bruno 
Müllera do Collegium Novum. Był on jedynie pretekstem 
do zgromadzenia w jednym miejscu licznego grona polskiej 
inteligencji. Przybyłych na spotkanie  aresztowano i wywieziono 
do obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau.

W obchody Akademickiego Dnia Pa-
mięci włączają się obecnie wszystkie 
uczelnie skupione w Kolegium Rektorów 
Szkół Wyższych Krakowa. Delegacje 
krakowskich szkół wyższych spotkały 
się na Cmentarzu Rakowickim, aby na 
mogiłach zasłużonych dla nauki profeso-
rów i naukowców zapalić znicze i złożyć 
kwiaty. Profesor Kazimierz Karolczak, 
Rektor UP, a także profesor Bogusław 
Skowronek, Prorektor ds. Kształcenia 
i profesor Robert Stawarz, Prorektor  
ds. Rozwoju, w towarzystwie studentów 
i pracowników uniwersytetu złoży-
li kwiaty między innymi na grobach 
profesorów Mariana Tyrowicza, Adama 
Przybosia, Antoniego Karbowiaka, Józefa 
Zbigniewa Białka.

Dorota Rojek-Koryzna

Fot. grzegorz Wajda/wajdafoto

,

, ,



Wydarzenie zgromadziło 
około dwustu studentów 
z krakowskich 
uniwersytetów. Podczas 
ośmiu godzin prelekcji 
mogli poznać specyfikę 
branży marketingowej 
i dowiedzieć się, na 
czym polega codzienna 
praca w różnych działach 
agencji kreatywnych: 
sprzedaży, public relations, 
kreacji, strategii czy 
social mediach. Prelekcje 
odbywały się w dwóch 

panelach – zderzyły się teoria z praktyką. Do części teoretycznej 
zostali zaproszeni przedstawiciele krakowskiego środowiska 
akademickiego, którzy nakreślili naukową i merytoryczną 
perspektywę badań nad reklamą, public relations, strategiami 
nowoczesnego marketingu. Natomiast pracownicy agencji 
podzielili się ze słuchaczami spostrzeżeniami na temat pracy 
w branży kreatywnej.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Instytut Filologii 
Polskiej UP i dwie krakowskie agencje: Synapsy Communication 
i Brave Brain. Konferencję otworzyli prof. dr hab. Bogusław 
Skowronek (Prorektor ds. Kształcenia) i dr hab. Ewa Młynarczyk, 
prof. UP (dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UP).

W części teoretycznej konferencji wystąpiło trzech prelegentów. 
Dr Klaudia Cymanow-Sosin z Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II opowiedziała o tworzeniu i badaniu w komunikacji 
wizerunkowej, dr hab. Agnieszka Szymańska z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego pokazała, jak ważny jest język w budowaniu 
przekazów medialnych, a Wojciech Szymański z Wyższej 
Szkoły Europejskiej im. J. Tischnera przybliżył temat błędów 
marketingowych start-upów i początkujących CEO.

W praktycznej części spotkania wystąpiło ośmiu prelegentów. 
Agnieszka Stachurska wyjaśniła, jak zadowolić klienta 
radykalnego, zaś Jonasz Wierciocha opowiedział o komunikacji 
z pokoleniem millenialsów. Karolina Kumor zainspirowała 
słuchaczy pięcioma dobrymi praktykami w działaniach social 
mediowych, a Sylwia Woźniak obaliła mity związane z pracą 
w agencji kreatywnej. Wysłuchaliśmy również wystąpienia 
Michała Grzebyka na temat wartości humanistów na 

rynku pracy. Świat reklamy z perspektywy działu sprzedaży 
zaprezentowała Anna Hruszka, a Grzegorz Stachura wyjaśniał 
rolę stylistyki praktycznej języka w pracy copywritera. Ostatnią 
prelegentką była Dominika Michalak, która opowiedziała 
o współpracy z celebrytami.

Uczestnicy mogli wybrać najlepszą prelekcję. Konkurs 
wygrała Sylwia Woźniak z agencji Veneo prezentacją na 
temat: „Oczekiwania vs rzeczywistość, czyli 7 mitów o branży 
kreatywnej”.

Następne starcie Wojny Światów za rok!
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7 listopada 2018 roku w Audytorium im. prof. 
Wincentego Danka Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie odbyła się Wojna Światów – zderzenie 
teorii z praktyką. Konferencja skierowana była do 
studentów, którzy swoją zawodową drogę chcieliby 
związać z branżą kreatywną.

 wOjNA śwIATów 

Angelika Tes,  Synapsy Communication
Jonasz Wiercioch, Synapsy Communication
Michał Cholewa, Synapsy Communication
dr Agnieszka Walecka-Rynduch, Instytut Filologii Polskiej UP

Fot. tadeusz sawka

– koniec pierwszego starcia !
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Konferencja była częścią obchodów 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Udział w niej wzięli 
naukowcy z Polski oraz z Ukrainy 
reprezentujący osiem uniwersytetów 
z sześciu ośrodków akademickich 
(Uniwersytet Pedagogiczny 
w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
Uniwersytet Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, 
Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Lwowski Narodowy Uniwersytet im. 
Iwana Franki we Lwowie). Ponadto 
w konferencji wzięli udział pracownicy 
naukowi z Centralnego Państwowego 
Archiwum Historycznego Ukrainy 
we Lwowie, Biblioteki Naukowej 
Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu 
im. Iwana Franki i Muzeum Kopalnia 
w Bóbrce.

Podczas konferencji przedstawiciele 
nauk humanistycznych zaprezentowali 
swój dorobek naukowy dotyczący 
polskiego przemysłu naftowego 
i gazowniczego oparty w dużej 
mierze na unikatowych i nieznanych 
archiwaliach zdeponowanych w Polsce 
i poza jej granicami. Przybliżone zostały 
między innymi zasoby zlokalizowane 
w Centralnym Państwowym Archiwum 
Historycznym Ukrainy we Lwowie, 
Państwowym Archiwum Obwodu 
Lwowskiego, Państwowym Archiwum 
Obwodu Iwanofrankiwskiego czy też 
Archiwum Narodowym w Londynie. 
W trakcie konferencji zaprezentowano 
również wykłady dotyczące rozwoju 
współczesnej branży gazowniczej 
w Polsce, co uwidoczniło zbieżność 
procesów zachodzących w przemyśle 
gazowniczym i naftowym od momentu 
jego narodzin w XIX wieku do czasów 
obecnych.

Wspomniane spotkanie naukowe było 
pierwszą próbą zbliżenia środowiska 
historyków i archiwistów z sektorem 
gospodarczym reprezentującym polski 
przemysł naftowy i gazowniczy. Próba 
się udała, bowiem uświadomiła 
przybyłym uczestnikom, jak wielkie 
możliwości badawczye kryją archiwa 
zlokalizowane na zachodzie i wschodzie 
Europy – archiwa, których zbiory 
są unikatową częścią polskiego 
dziedzictwa. Zakończona konferencja 
stanowi również pierwszy krok do 
dalszej współpracy Uniwersytetu 
Pedagogicznego z przemysłem naftowo-
gazowniczym.

Fot. tadeusz sawka

Fot. tadeusz sawka

8 i 9 listopada w Uniwersytecie Pedagogicznym odbyła się 
Międzynarodowa Konferencja zatytułowana: „Polski przemysł naftowy 
i gazowniczy (do 1939 roku). Historia – pamięć – dziedzictwo”, 
zorganizowana pod honorowym patronatem prezesa PGNiG Piotra 
Woźniaka. Jej organizatorami były spółki i instytucje wchodzące w skład 
grupy PGNiG, takie jak: Polska Spółka Gazownictwa, Fundacja PGNiG 
im. Ignacego Łukasiewicza oraz Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, a także 
Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

z polskim przemyslłem 
naftowym i gazowniczym

 wsPółPRACA UP

dr Konrad Meus, Instytut Historii i Archiwistyki UP

,
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Wstęp profesora Kazimierza Karolczaka, Rektora UP, wprowadził 
zebranych w atmosferę panującą w 1918 roku. Podczas koncer-
tu „Multi-art. 100 dzieł na 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości” wybrzmiały między innymi takie utwory jak: 
„Marsz strzelców z 1863 roku”, „Polak nie sługa”, „Święta miłości 
kochanej Ojczyzny” w wykonaniu Chóru Mieszanego EDUCATUS 
pod dyrekcją artystyczną profesora Adama Korzeniowskiego. Chór 
Mieszany Uniwersytetu Rolniczego zaprezentował melodie ludowe 
(m.in. morawskie i macedońskie), pieśń rosyjską i hiszpańską 
habanerę. Przybyli goście wysłuchali recytacji wierszy Czesława 
Miłosza, Zbigniewa Herberta i Wisławy Szymborskiej zaprezen-
towanych przez studentów Akademii Muzycznej w Krakowie. 
Koncert uświetniły również występy solistów prezentujących 
dzieła Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego, Ignacego Jana 
Paderewskiego.

Na zakończenie oba chóry pod dyrekcją Joanny Gutowskiej-Kuź-
micz wykonały „Rotę”. Artyści zaprosili również wszystkich gości 
do wspólnego uroczystego odśpiewania Hymnu Polski. Po koncer-
cie można było podziwiać projekt „Sendler”, czyli obraz-instalację 
wykonaną przez studentów UP z kierunków: sztuka i media, 
grafika, malarstwo.

10 listopada w Auli Głównej Uniwersytetu 
Pedagogicznego, w ramach obchodów 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyło 
się wydarzenie łączące kilka dziedzin sztuki 
i prezentujące umiejętności młodych krakowskich 
artystów.

Wspólny występ chóru mieszanego educatus uniwersytetu 
pedagogicznego i chóru mieszanego uniwersytetu rolniczego 
w Krakowie, fot. grzegorz Wajda/wajdafoto

 100 DzIEł NA 100-lECIEodzyskania niepodległlośsci
Monika Wąs

13 listopada 2018 roku w Instytucie Spraw 
Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego, w ramach 
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i IX Tygo-
dnia Ekonomii Społecznej, odbył się panel ekspercki 
„Funkcjonowanie społeczne osadzonych i ich rodzin 
w środowisku wolnościowym – wyzwania dla praktyki 
pedagogicznej i ekonomii społecznej”. Podczas spo-
tkania zostały omówione problemy, potrzeby i interdy-
scyplinarne  formy wsparcia dla skazanych i ich rodzin 
w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem ekono-
mii społecznej, pracy socjalnej i pomocy postpeniten-
cjarnej w procesie zmiany.

PONOwNAintegracja

Wśród prelegentów znaleźli się praktycy z wieloletnim 
doświadczeniem, którzy aktywnie działają na rzecz reintegracji 
społecznej osadzonych:

•	 katarzyna konewecka-Hołój – prezes i założyciel Stowa-
rzyszenia „Piękne Anioły”, odznaczona przez Rzecznika 
Praw Dziecka Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony 
Praw Dziecka, laureatka nagrody Aliny Edelman, polsko
-australijskiej fundacji Polcul i tytułu Osobowość Małopolski 
w dziedzinie pomoc społeczna 2017;

•	 ewelina Ćwiertnia – kierownik  Centrum Integracji Pro Domo, 
pedagog resocjalizacyjny, terapeuta uzależnień;

•	 Tomasz Bartnik –  prawnik,  starszy kurator zawodowy Sądu 
Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie wyko-
nującego orzeczenia w sprawach karnych; członek Zarządu 
Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych;

•	 zygmunt lizak – pedagog, były wychowawca, specjalista  
ds. penitencjarnych, dyrektor okręgowy SW w Krakowie, prak-
tyk, innowator i popularyzator prewencji, profilaktyki, redukcji 
szkód, zwolennik wychowania do wolności, autor artykułów 
publicystycznych, naukowych, felietonów i reportaży.

Podczas spotkania zwrócono także uwagę na bariery utrudnia-
jące realizowanie form wsparcia dla osób z kryminalną prze-
szłością w środowisku, do których należą m.in. stygmatyzacja, 
marginalizacja, wykluczenie społeczne. Studenci bardzo aktywnie 
uczestniczyli w panelu, zadając wiele pytań dotyczących funk-
cjonowania osadzonych i ich rodzin w środowisku. Szczególne 
zainteresowanie wzbudziły prawdziwe historie życia osadzonych, 
które zostały zaprezentowane przez zaproszonych specjalistów. 

, ,

dr Katarzyna Gucwa-Porębska (pomysłodawca i autor panelu), 
Wydział Pedagogiczny
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Kolaż pojawił się jako artystyczna koncepcja w początkach 
modernizmu i jest uważany za jedno z najważniejszych odkryć 
sztuki XX wieku. Szeroko wykorzystywany przez kubistów, surre-
alistów, dadaistów, artystów pop artu, obecny jest również w sztu-
ce współczesnej. Nadzwyczajne możliwości wyrazowe wynikające 
z nieoczekiwanych zderzeń wszelkiego rodzaju materii, obiektów, 
znaków, struktur, wizualnych komunikatów, łączą sztukę nowo-
czesną i współczesną ze sztuką brut. Jednak powody włączenia 
nieartystycznych materiałów do obrazu czy kompozycji w każ-
dym przypadku bywają inne. Dla jednych jest to efekt estetycz-
nych poglądów, potrzeba eksperymentowania i nieskrępowanej 
wypowiedzi, dla innych to przymus stwarzania świata, opowiada-
nia o emocjach za pośrednictwem tego, co pod ręką, co dostępne 

w danym miejscu i w danym momencie. Ale technika to zaledwie 
medium, z którego można zrobić użytek dzięki nieograniczonej 
wyobraźni wprzęgniętej w wieczną grę tworzenia.

Podczas dwudniowej konferencji z cyklu „Psychiatria i Sztuka” 
artyści i naukowcy rozmawiali między innymi o umysłowości 
kolażowej, znaczeniu kolażu w arteterapii, terapii tańcem i ruchem 
w psychiatrii czy technice kolażu w ujęciu intermedialnym na 
przykładzie studentów uczelni artystycznej. Omówiono również 
kwestię wykorzystania plakatu jako najlepszej formy wypowiedzi 
plastycznej pacjentów onkologicznych. Zgromadzeni mieli okazję 
obejrzeć trzy filmy: Pawła Kamińskiego pt. „Andrzej Dudek-Dürer” 
z cyklu „Alfabet Polskiego Performance”; „Próbę” Ewy i Bartosza 
Tobołów, a także ekranizację rejestrującą swobodne działania 
dzieci (7-11 lat) wokół tematu „Kolaż” zaprezentowaną przez 
Aleksandrę Kucewicz-Wasilewską.

Na wystawie „Dlaczego kolaż?” skonfrontowano prace artystów 
profesjonalnych i twórców-outsiderów. Starano się również zbadać 
istniejące współzależności pomiędzy materialną obecnością dzieła, 
procesem jego powstania  a czynnikami zewnętrznymi warunkują-
cymi jego ostateczny wygląd – formę, znaczenie, funkcje. Odpa-
dy, śmieci, zużyte przedmioty, rzeczy znalezione przemienione 
w sztukę, posiadają przejmującą siłę ekspresji, zwłaszcza w przy-
padku osób niepełnosprawnych intelektualnie, pacjentów szpitali 
psychiatrycznych, pensjonariuszy domów pomocy społecznej, 
odizolowanych samotników. Warto o tym pamiętać.

Od 13 do 16 listopada na całym świecie uroczyście 
obchodzi się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 
(ŚTP). Uniwersytet Pedagogiczny już kolejny raz 
włączył się w jego obchody z szeregiem inicjatyw 
proprzedsiębiorczych. Koordynowało je Akademickie 
Biuro Karier i dr Tomasz Rachwał, Pełnomocnik Rektora 
ds. Przedsiębiorczości. W tym roku szczególnie aktywnie 
włączył się Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii. 
W ciągu całego tygodnia zorganizowano szereg 
warsztatów, wykładów i gier o tematyce biznesowej.

14 listopada w ramach obchodów ŚTP w auli im. prof. W. Danka 
miały miejsce rozgrywki o Puchar Rektora na „Najlepiej 
zarządzane wirtualne przedsiębiorstwo”. Uroczystego otwarcia 
dokonali: prof. dr hab. Mariusz Wołos, Prorektor ds. Nauki 
i prof. dr hab. Janina Pach, kierownik Katedry Ekonomii i Polityki 
Gospodarczej IPAE. W uroczystości wzięli również udział 
znamienici goście: konsul generalny USA B. Bix Aliu, dr Sharon 
Freeman, która w swoim wystąpieniu przedstawiła filary 
amerykańskiego ekosystemu dla startupów, a także Rafał 
Barański, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, 
który nakreślił rolę ekonomii społecznej w gospodarce.

Następnie trwały kilkugodzinne rozgrywki. Turniej zrealizowano, 
wykorzystując grę symulującą rzeczywistą firmę, a rywalizo-

wało dziesięć 4- i 5-osobowych drużyn. Uczestnicy wcielali się 
w zarządy konkurujących ze sobą na rynku agencji marketin-
gowych. Dzięki udziałowi w pasjonującej i pełnej emocji grze 
rozwinęli wiele cennych umiejętności niezbędnych w biznesie, 
takich jak rozwiązywanie problemów, analityczne myślenie, kre-
atywność, podejmowanie decyzji w zmieniających się warun-
kach rynkowych. Zwycięska drużyna z Centrum Edukacji Mię-
dzynarodowej Kolegium Europejskiego otrzymała puchar z rąk 
prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka, Rektora UP. Drugie i trzecie 
miejsce zajęli studenci UP, kierunku ekonomia społeczna.

To był bardzo emocjonujący dzień, pełen wrażeń związanych 
z pasjonującym zdobywaniem praktycznej wiedzy biznesowej.  

ROzgRywkI O PUChAR REkTORA UP

rozstrzygnięete !
dr Marta Czyżewska, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP

Wręczenie pucharu i nagród dla zwycięzców konkursu 
„najlepiej zarządzane wirtualne przedsiębiorstwo”,  
fot. grzegorz Wajda/wajdafoto

 DlACzEgO
To pytanie, a zarazem nazwa wystawy zaprezentowa-
nej 16 listopada w Stacji Badawczej OUTSIDER ART 
przy ul. Kalwaryjskiej 29. Towarzyszyła ona IX Między-
narodowej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej z cyklu 
„Psychiatria i Sztuka”, zorganizowanej w Uniwersyte-
cie Pedagogicznym 16 i 17 listopada 2018 roku.

dr hab. Grażyna Borowik, prof. UP; Wydział Sztuki

kolaz?

,
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W trakcie festiwalu odbywa się wiele imprez o charakterze 
artystycznym i kulturalnym, które miały na celu promowanie 
polskiej sztuki w wielowymiarowym kontekście. Koncerty, 
wystawy, wykłady, przedstawienia teatralne i wiele innych były 
skierowane do społeczności włoskiej i środowiska polonijnego. 
W tym roku pracownicy Katedry Edukacji Artystycznej Instytutu 
Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, w ramach 16. „Corso 
Polonia” zaprezentowali swoją wystawę pt. „Tra i media 
w Gallerii Café Europe Arte Contemporanea”. Licznie przybyłych 
na wernisaż gości przywitał Łukasz Paprotny, dyrektor 
Instytutu Polskiego w Rzymie, dr Stefania Piga, kuratorka 
wystawy, a także autorzy: dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, 
prof. UP, dr hab. Robert Małoszowski i mgr Kamil Baś. 

„Tra i media (Między mediami – Rzym)” była kolejnym 
przedsięwzięciem artystycznym realizowanym w ramach 
projektu: „Artyści w świecie pedagogiki. Spotkania na polu 
sztuki, sztuka jako przestrzeń kształtowania kompetencji 
kulturowych i artystycznych dzieci i młodzieży – implikacje 
edukacyjne” finansowanego ze środków Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. „Między mediami” to cykl wystaw 
o charakterze artystycznym, ale także popularyzatorskim 
i edukacyjnym. Koncepcja tych prezentacji rodziła się z chęci 
ukazania możliwości współpracy i dialogu na płaszczyźnie 
sztuki. To także swoisty przegląd możliwości technicznych 
i koncepcji estetycznych odnoszących się do tradycji. 
Przedstawienie możliwości tkwiących w eksperymencie 
technologicznym w zakresie malarstwa, grafiki warsztatowej, 
grafiki cyfrowej.

Tak rozumiemy współczesny wymóg stawiany artystom-
pedagogom – tworzyć i edukować. Tę współzależność sztuki 
i edukacji uważamy w naszym przypadku za synergiczną, 
wzmacniającą, powodująca nieustanną gotowość do działania. 
Tak też rozumiemy swój indywidualny rozwój: tworzyć 
i kształtować u uczniów i odbiorców wrażliwość i szacunek 
dla kultury i sztuki oraz odnosić się do jej ciągłości i tradycji. 
Spoglądając w przyszłość starać się wykorzystywać to, 
co przynosi rozwój cywilizacyjny, w tym technologie i nowe 
media. Przez łączenie tradycji z przyszłością, postrzeganie 
zjawisk kultury i sztuki jako procesu ciągłego, otwartego na 
nieustanne poszukiwanie wartości, odnosić się  w praktycznym 
wymiarze do podstawowych ludzkich potrzeb. 

W naszym przekonaniu ważnym aspektem sztuki jest jej 
kontekst edukacyjny. Bo jej celem jest nie tylko tworzenie 
przez artystów wzorców piękna, osiąganie autonomicznych 
doświadczeń tożsamych z indywidualną stylistyką 
i doskonalenie  kompetencji twórczych. Sztuka to także 

umiejętność stworzenia 
dzieła, które posiadając 
uniwersalne wartości 
estetyczne staje 
się jednocześnie 
„czytelnie zapisaną 
kartą” w wielkiej 
księdze piękna, 
wiedzy i umiejętności 
otwierającej się na 
wszystkich odbiorców. 
W tym znaczeniu 
sztuka i edukacja służą 
w nieograniczonym 
wymiarze współczesnym 
i przyszłym pokoleniom. 
Każdy twórca, pedagog, 
kształtując formę 
swego dzieła zawiera 
i przekazuje w nim 
treści-idee, mając 
jednocześnie na uwadze 
możliwości odbioru, 
refleksji, namysłu 
nad jego wartościami 
estetycznymi 
i poglądami. W ten 
sposób otwiera przed 
swymi odbiorcami, 
uczniami, nieznane 
wcześniej światy.

Obchodom 100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę towarzyszą liczne wydarzenia 
o charakterze artystycznym, jednak nie wszystkie 
odbywają się na terenie naszego kraju. Podczas 
16. Festiwalu Kultury i Sztuki Polskiej „Corso 
Polonia” zorganizowanego w dniach 10-21 listopada 
2018 roku w Rzymie również nawiązywano do 
wyjątkowej rocznicy.  

„CORsO POlONIA”

w Rzymie
dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP, Wydział Pedagogiczny

grafika udostępniona przez dr hab. Kingę łapot-dzierwę, prof. up
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UNIwERsyTET

Od września 2018 roku do marca 2020 roku realizo-
wany jest w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN 
w Krakowie we współpracy z krakowskimi szkołami 
podstawowymi (nr 7, 58 i 162) projekt „Uniwersy-
tet Małego Naukowca – wiedza–ciekawość–pasja”. 
Autorem koncepcji i koordynatorem projektu jest 
dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP, a środki na 
jego wykonanie zostały pozyskane z konkursu NCBiR – 
program POWER (fundusze europejskie). 

Celem zajęć jest integracja dzieci ze środowiskiem akademickim 
jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości oraz 
inspirowanie uczniów do pytania, twórczego myślenia i krytycznej 
refleksji, a także stymulowanie wiedzy, dziecięcych zainteresowań 
i pasji. Podjęte działania mają charakter wielopłaszyznowy 
i obejmują: warsztaty umiejętności społecznych, twórczego 
i naukowego myślenia, spotkania na uczelni (zorganizowany 
26 XI 2018 roku „Dzień na Uniwersytecie”, mający za zadanie 
zapoznanie uczestników z tradycjami i ciekawostkami 

akademickimi oraz seminaria przewidziane w roku 2019 – 
„Uniwersytecki Festiwal Nauki i Sztuki Dziecięcej” i „Pasja 
naukowa dziecka – młodego odkrywcy”, podczas których dzieci 
będą prezentować wystąpienia i prace). Przewidziany jest także: 
tutoring nauczycieli akademickich, pod opieką których uczniowie 
mają przygotować prezentacje, będące wynikiem ich odkryć 
i badań oraz tematyczne wykłady konwersatoryjne uczonych – 
przedstawicieli różnych dziedzin. 

W projekt zaangażowani są eksperci z Instytutu Pedagogiki 
Przedszkolnej i Szkolnej, nauczyciele oraz rodzice, którzy 
uczestniczyć będą w warsztatach i wykładach konsultacyjnych, 
poszerzających ich umiejętności wychowawcze w zakresie 
odkrywania i wspierania samodzielności, kreatywności, zdolności 
i pasji swoich dzieci, doceniania ich oryginalności, zainteresowań 
naukowych i badawczych.

dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP, Wydział Pedagogiczny

Fotolia.com

Małlego Naukowca

i biblijne dzis
Od 3 do 5 grudnia 2018 roku w Uniwersytecie Pe-
dagogicznym odbyła się interdyscyplinarna konfe-
rencja naukowa „Dziedzictwo antyczne i biblijne 
dziś (język – kultura – media)”. Była to już V edycja 
cyklu konferencyjnego i serii wydawniczej „Dialog 
z Tradycją”, którą w 2010 roku zainicjował języko-
znawca profesor Stanisław Koziara, kierownik Kate-
dry Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej 
w Instytucie Filologii Polskiej UP.

Tym razem tematem debat stały się współczesne formy realizacji 
i odwołań do dziedzictwa antycznego i biblijnego zarówno w języku, 
jak i w szeroko pojmowanej kulturze. W czasie obrad wygłoszono 
prawie 40 referatów, a w uniwersytecie gościli naukowcy niemal ze 
wszystkich wiodących polskich ośrodków naukowych. Konferencja 
spotkała się również z zainteresowaniem badaczy z Włoch i z Czech.

Wśród najczęściej poruszanych tematów znalazły się: odwołania 
mitologiczne i biblijne we współczesnej leksyce polskiej, badania 
nad frazeologią o źródłach biblijnych i mitologicznych, obecną 

we współczesnych tekstach kultury, oraz nad formami odwo-
łań biblijnych i mitologicznych w onomastyce. Rozpatrywano 
współczesne tendencje w praktyce i teorii przekładu tekstów 
antycznych oraz Biblii, a także obecność antycznych i biblijnych 
gatunków we współczesnej praktyce literackiej – ich dzisiejsza 
produktywność, nieproduktywność, przetworzenia genologicz-
ne. Uwagę poświęcono ponadto nowym ujęciom zagadnień 
greckiej i rzymskiej teorii retorycznej (m.in. gatunkom retorycz-
nym oraz argumentacji retorycznej), roli dziedzictwa biblijnego 
i antycznego w dydaktyce języków oraz popkulturowym przetwo-
rzeniom motywów biblijnych: designowi religijnemu, paradewo-
cjonaliom, memom.

dr Magdalena Puda-Blokesz, dr Magdalena Ryszka-Kurczab,  
Instytut Filologii Polskiej

DzIEDzICTwO ANTyCzNE

Fotolia.com

,

,



 NOWOŚCI WYDAWNICZE   15  nr 5 listopad–grudzień 2018

Władysław Marek Kolasa, Krzysz-
tof Woźniakowski, Michał Rogoż

Prasa dla dzieci i młodzieży  
1824–1918. T. 1. Dzieje wydawnicze

Pierwszy tom syntezy Prasa dla dzieci 
i  młodzieży 1824–1918, która powstała 
jako zespołowy efekt badań realizowanych 
w  ramach grantu pt. Polska prasa dla 
dzieci i młodzieży do 1918 roku (Opus 6), 
finansowanego przez Narodowe Centrum 
Nauki w  latach 2014–2017. W  książce 
przedstawiono historię periodyków adresowanych do dzieci 
i młodzieży młodszej oraz pism o szerokim adresie czytelniczym.

Zawartość: Wstęp;  1. Prasa dla dzieci i  młodzieży do 1864 r.;  
2. Prasa dla dzieci i  młodzieży w  latach 1864–1918; Literatura 
przedmiotu.

Michał Rogoż, Krzysztof 
Woźniakowski, Sabina Kwiecień
Prasa dla dzieci i młodzieży  
1824–1918. T. 2. Zawartość.  
Dodatki prasowe. Prasa religijna

Drugi tom syntezy Prasa dla dzieci i mło-
dzieży 1824–1918. Przedmiotem publi-
kacji są najważniejsze wątki tematyczne 
pism dziecięcych (rozdział 1), a  także 
ich szata graficzna (rozdział 2). Ponadto 
dokonano tutaj charakterystyki dodat-
ków prasowych kierowanych do młodego odbiorcy (rozdział 3) 
oraz prasy dla dzieci o charakterze religijnym (rozdział 4).

Zawartość: Wstęp;  1. Ważniejsze wątki zawartości polskich cza-
sopism dziecięcych w  latach 1865–1918; 2. Szata graficzna 
czasopism dla dzieci i młodzieży (po 1863 roku); 3. Dodatki pra-
sowe przeznaczone dla dzieci i młodzieży 1865–1918; 4. Prasa dla 
dzieci o charakterze religijnym; Literatura przedmiotu.

Władysław Marek Kolasa, Sabina 
Kwiecień, Michał Rogoż
Prasa dla dzieci i młodzieży  
1824–1918. T. 3. Prasa młodzieżowa

Trzecia część syntezy Prasa dla dzieci 
i młodzieży 1824–1918, której zawartość 
obejmuje dzieje polskiej prasy młodzie-
żowej w  pierwszym okresie jej rozwoju  
(do 1918), wyłącznie periodyki adreso-
wane do młodzieży starszej, głównie 
uczniów szkół średnich i studentów szkół 
wyższych.

Zawartość: Wstęp; 1. Przedmiot, hipotezy, metody; 2. Tradycje prasy 
młodzieżowej do 1864 roku; 3. Statystyka. Geografia. Typologia. 
Uwarunkowania; 4. Czasopisma akademickie; 5. Młodzieżowa 
prasa społeczno-polityczna i kulturalna; 6. Czasopisma szkolne;  
7. Prasa harcerska i  organizacji etycznych; 8. Polskojęzyczna 
prasa żydowska dla dzieci i młodzieży; Literatura przedmiotu.

Artur Fabiś
Troski egzystencjalne 
w starości. Ujęcie 
geragogiczne

Autor stawia pytanie 
o  postawy osób zbli-
żających się do kresu 
swojego życia wobec 
najgłębiej ukrytych nie-
pokojów wywołanych 
skończonością czło-
wieka i  o  sposoby ra-
dzenia sobie z nimi. By 
na nie odpowiedzieć, 
podejmuje badania po-
zwalające na dokona-
nie głębokiego wglądu 
w  problematykę trosk 
egzystencjalnych bada-
nych osób (lęk tanatyczny, samotność, cierpienie, sens i bezsens 
życia, bilans życiowy) oraz sposobów doświadczania własnej 
starości.

Zawartość: Wstęp; 1. Ustalenia teoretyczne i  metodologiczne 
badań nad troskami egzystencjalnymi osób w późnej dorosłości;  
2. Osiemnaście historii życia; 3. Starość osób aktywnych edu-
kacyjnie; 4. Skończoność jako źródło trosk i wyzwań w starości;  
Zakończenie.

Patrycja Włodek
Kres niewinności. 
Obraz i upamiętnie-
nie ery Eisenhowera 
w amerykańskich 
filmach i serialach 
– pomiędzy reprez-
entacją, nostalgią 
a krytycznym retro

„Tym, co interesuje 
mnie szczególnie, jest – 
po pierwsze – powraca-
nie do ery Eisenhowera 
w  amerykańskim kinie 
i  serialach kolejnych 
dekad, a po drugie – jej 
obraz kreowany w tych 
produkcjach”. Autorka 
przedstawia społeczny 
krajobraz Ameryki lat pięćdziesiątych i dogłębny opis ówczesnej 
kinematografii, by w zasadniczej części książki przejść do analizy 
różnych sposobów „powracania” do tej epoki w kinie lat później-
szych (nostalgia i krytyczne retro).

Zawartość: Wstęp; XX wiek – lata pięćdziesiąte; Role społeczne 
w  kinie lat pięćdziesiątych; Re-dekady: od retro nostalgicznego 
do krytycznego; Czas zatrzymany – lata osiemdziesiąte; XXI wiek; 
Zakończenie.

NOwOśCI wyDAwNICzEpolecane na koniec rokuOpracowanie: Natalia Ryś



16   WYWIADY, REPORTAŻE I FELIETONY COMMENTARII ACADEMICI

kadra
Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie prace badawcze 
w zakresie inżynierii materiałowej, choć nie w tak szerokim 
zakresie jak definiuje to nowa ustawa, prowadzone są głównie 
w Instytucie Techniki. Reprezentuje ją zespół około dwudziestu 
osób, który kształtował się na nowo od ponad 18 lat. Dla przypo-
mnienia, nauki techniczne na uniwersytecie to tradycja budo-
wana ponad 50 lat. Początkowo byli to pracownicy samodzielni 
z innych jednostek naukowych (głównie Instytutu Metalurgii 
i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie). Obecnie cała kadra 
inżynierii materiałowej, podobnie jak inni pracownicy instytutu, 
jest zatrudniona na pierwszym i jedynym etacie. Pomimo powoli 
budujących się możliwości badawczych na przestrzeni ostat-
nich lat, stopnie doktora habilitowanego (z zakresu tylko tej 
dyscypliny) uzyskało pięć osób, kolejna habilitacja jest obecnie 
rozpatrywana, jeszcze jedna w przygotowaniu do wszczęcia po-
stępowania oraz następne dwie w perspektywie dwóch, trzech 
lat. Złożono wniosek profesorski. Otwarte są trzy przewody 
doktorskie. Jest to obiecujące dla rozwoju tej dyscypliny na UP, 
ale wiele zależeć będzie od zasad finasowania badań zgodnie 
z nowym prawodawstwem – powinny pojawić się dodatkowe 
środki finansowe ze względu na wyższy współczynnik kosz-
tochłonności tej dyscypliny (x6) oraz kategorię A wynikającą 
z obecnej kategorii wydziału.

Badania naukowe
Ogólnie badania dotyczą poznania zależności między budo-
wą wytworzonego lub przetworzonego w określony sposób 

materiału i jego różnymi właściwościami. Bada się materiały na 
osnowie (główny składnik) metalicznej, materiały ceramiczne 
oraz materiały kompozytowe. Zakres prac, jaki umożliwia wypo-
sażenie laboratoriów Instytutu Techniki, to badania mikrostruk-
tury za pomocą różnych metod m.in. mikroskopów świetlnych 
(stereoskopowy i metalograficzny z ciemnym polem i kontrastem 
interferencyjno-różniczkowym Nomarskiego), skaningowego 
mikroskopu elektronowego wyposażonego m. in w detektor EDS 
(analiza składu chemicznego) oraz dyfraktometru rentgenow-
skiego. Badania dotyczą także właściwości mechanicznych (wy-
trzymałość, twardość, udarność, trybologia) oraz elektrycznych. 
Istotną częścią prac naukowych uzupełniających eksperyment 
są obliczenia w zakresie tzw. rachunków ab initio dotyczących 
podstawowych właściwości materii skondensowanej, w tym faz 
będących materiałami użytkowymi. Ponadto w instytucie powin-
na rozpocząć się niebawem realizacja dużego projektu z zakresu 
materiałów dla medycyny i farmacji.

Perspektywy rozwoju
Obecność nauk inżynieryjno-technicznych (kiedyś technicznych) 
z dyscypliną reprezentowaną w stopniu dającym możliwości 
na uzyskanie odpowiedniej kategorii to dla Uniwersytetu 
Pedagogicznego nie tylko podtrzymanie wieloletniej tradycji, 
czy też wyróżnik pośród uczelni humanistycznych, ale przede 
wszystkim perspektywy kontynuacji kształcenia nauczycieli na 
kierunku edukacji techniczno-informatycznej oraz możliwość 
rozwoju w kierunku kształcenia na potrzeby szkolnictwa 
zawodowego (branżowego).

W nowej klasyfikacji (wg KDN) dyscyplinę naukową 
inżynieria materiałowa przypisano do dziedziny nauk 
inżynieryjno-technicznych wraz z ośmioma innymi 
dyscyplinami. Obecna inżynieria materiałowa powstała 
z połączenia kilku dyscyplin starej ustawy: inżynierii 
materiałowej, metalurgii oraz włókiennictwa i towaro-
znawstwa (w zakresie materiałów). 

INżyNIERIAmaterial łowa
dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP, Instytut Techniki

mikrostruktura przełomu stopu al - skaningowa mikroskopia elek-
tronowa (grafika udostępniona przez instytut techniki up)

Pierwszy dzień nowego roku jest już sześć minut dłuż-
szy od najkrótszego. Dnia przybyło jeszcze nieznacznie, 
ale z upływem czasu efekt będzie coraz bardziej wi-
doczny. Słońce powita ten rok w gwiazdozbiorze Strzel-
ca. Po nim, 19 stycznia, przewędruje do gwiazdozbioru 
Koziorożca, a całą drugą połowę lutego przemieszczać 
się będzie na tle gwiazdozbioru Wodnika.

NIEbO w DwóCh PIERwszyCh
miesiaącach roku

Bartłomiej Zakrzewski, Instytut Fizyki UP

,
Wysoko tedy na południe nieco
Stoi Perseusz; obok niego świecą
Węże Meduzy
Wincenty Pol „Rok Myśliwca”

Przełom roku to, jak zwykle, okres najkrótszych dni i najdłuż-
szych nocy. Na początku stycznia Słońce zachodzi około 15.50, 
a dobre warunki do prowadzenia wieczornej obserwacji nieba 

m.in


WYWIADY, REPORTAŻE I FELIETONY   17  nr 5 listopad–grudzień 2018 WYWIADY, REPORTAŻE I FELIETONY   17  

(przypadające od końca 
zmierzchu nawigacyjne-
go) zaczynają się godzinę 
później. Skracająca się noc 
spowoduje, że pod koniec 
lutego ciemno zacznie się 
robić dopiero około 18.15.

Zima to okres, kiedy na wie-
czornym niebie najłatwiej 
jest znaleźć Księżyc i plane-
ty. W swojej drodze mogą 
wtedy osiągnąć największe 
wysokości nad horyzon-
tem, dzięki czemu są mniej 
przysłaniane przez drzewa 
czy budynki. Dzieje się tak, 
ponieważ w tym czasie 
ekliptyka (linia na niebie, 
wzdłuż której poruszają się 
te ciała niebieskie i Słońce) 
ustawiona jest niemal pro-
stopadle względem horyzon-
tu. Nasz naturalny satelita 
w porze wieczornej będzie 
najlepiej widoczny od 9 do 
21 stycznia oraz od 7 do 20 lutego. Bezksiężycowe wieczory 
przypadną natomiast na początek stycznia, przełom stycznia 
i lutego oraz pod koniec tego miesiąca. Wtedy warto nastawić 
się na obserwacje słabiej świecących ciał niebieskich. 21 stycz-
nia nad ranem będzie można zobaczyć całkowite zaćmienie 
Księżyca. Jego najciekawsza część, czyli faza całkowita rozpocz-
nie się o godzinie 5.41, a zakończy już po zachodzie Księżyca. 
Na początku zaćmienia Księżyc będzie około 15 stopni nad 
horyzontem. Aby go zaobserwować potrzebne będzie miejsce z 
odsłoniętym widnokręgiem w kierunku zachodnim.

Świat planet będzie tym razem uboższy niż opisywany w po-
przednich artykułach. Przez całe dwa miesiące na wieczornym 
niebie będzie można oglądać Marsa, dość wysoko nad połu-
dniowym widnokręgiem. Pod koniec lutego dołączy do niego 
Merkury, widoczny tuż po zachodzie Słońca, nisko na zachod-
niej stronie nieba. Ostatniego dnia lutego jego wysokość nad 
horyzontem osiągnie największą wartość, równą około 12 
stopni. Niektóre z planet (w tym jasną Wenus) można będzie 
zobaczyć nad ranem, nisko, patrząc w kierunku wschodnim.

Na pograniczu nieba jesiennego i zimowego można łatwo 
znaleźć gwiazdozbiór Perseusza. Kim był mityczny Perseusz 
i w jakim towarzystwie trafił na niebo, można się dowiedzieć, 
czytając poprzedni artykuł tego cyklu[1]. Tym razem jeszcze 
kilka słów o tej postaci, bo zarówno on, jak i gwiazdozbiór, 
którego jest patronem, zasługują na większą uwagę. Oprócz 
bohaterskiego czynu zakończonego uratowaniem swojej 
przyszłej żony Andromedy, Perseusz jest znany także (a może 
przede wszystkim) z zabicia Meduzy – mitycznego potwora, 
prawdopodobnie jednego z najbardziej strasznych w całej 
greckiej mitologii. Dzięki boskiej pomocy Ateny Perseusz obciął 
Meduzie głowę i po ukryciu jej w torbie odleciał z wyspy, na 
której mieszkała. Umieszczony na niebie Perseusz „zabrał” 
ze sobą również głowę Meduzy. Jej położenie określają czte-
ry gwiazdy, spośród których najjaśniejsza jest szczególnie 
ciekawa. Nosi nazwę Algol, co z języka arabskiego tłumaczy się 
„głowa demona”. Niezbyt przychylna opinia o niej wzięła się 
stąd, że gwiazda ta nie świeci stałym blaskiem, ale okresowo 
„mruga” (co około 2,8 doby jej jasność wyraźnie maleje na 
mniej więcej 10 godzin, po czym wraca do stanu początkowe-

go). Zjawisko to, odkryte prawdopodobnie jeszcze w starożyt-
ności, wzbudzało wśród obserwatorów duże zaniepokojenie, 
stąd brały się przypisywane Algolowi szatańskie proweniencje. 
Przyczyna opisywanych zjawisk jest oczywiście możliwa do 
wytłumaczenia bez konieczności angażowania jakichkolwiek 
sił nadprzyrodzonych. Zmiany jasności Algola wynikają z faktu, 
że w rzeczywistości są to dwie gwiazdy krążące wokół siebie. 
Podczas obserwacji można dostrzec, że okresowo zasłaniają się 
nawzajem. Gwiazd typu Algola (albo typu β Persei, bo tak brzmi 
jego oficjalna, astronomiczna nazwa) znanych jest już prawdo-
podobnie kilkadziesiąt tysięcy, zarówno w naszej Galaktyce, jak 
i poza nią. Również Obserwatorium na Suhorze ma w swoim 
programie obserwacje i modelowanie numeryczne tego rodzaju 
gwiazd (nie tylko typu Algola, ale i innych zaćmieniowych) i ba-
danie zjawisk zachodzących w układach podwójnych w oparciu 
o śledzone przez wiele lat zmiany okresów zaćmień. W celu 
gromadzenia danych niezbędnych do tego ostatniego tematu, 
działa (założona około 25 lat temu) baza minimów gwiazd za-
ćmieniowych TIDAK, w której na bieżąco gromadzone są dane 
z własnych obserwacji i z literatury. Obecnie jest to prawdo-
podobnie najbardziej obszerna i kompletna baza minimów na 
świecie. Podobne do niej działają jeszcze w Czechach i USA. 
Najstarsze dane obserwacyjne z literatury, do jakich udało się 
dotrzeć, pochodzą z końca XVIII wieku i dotyczą właśnie Algola. 
Wyniki uzyskiwane w oparciu o materiały zebrane w bazie, pre-
zentowane w postaci graficznej (tzw. diagramy O-C) i liczbowej, 
podlegają okresowo kontroli, uzupełnieniu oraz aktualizacji. Są 
one ogólnie dostępne dla wszystkich osób zainteresowanych 
badaniem gwiazd zmiennych. Korzystają z nich zarówno zawo-
dowi astronomowie, jak i zaawansowani miłośnicy astronomii. 
Informacje służą do prawidłowego zaplanowania obserwacji 
i opracowania otrzymanych wyników. W najbliższym czasie jest 
przewidywana nowa wersja programu do obsługi bazy, która 
ułatwi użytkownikom korzystanie ze zgromadzonych danych 
i poszerzy zakres jej możliwości.

[1] Patrz C.A. nr 3-4/2018. 

gwiazdozbiór perseusza z atlasu nieba „urania’s mirror” 
alexandra jamiesona (licencja public domain)
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ObRAz jEsT DAREMnie towarem

Czy współczesny artysta powinien być indywidualistą czy 
osobą otwartą na współpracę z innymi?
Trudno to rozgraniczać, sztuka służy spotkaniu, budowaniu wrażli-
wości. Aby artysta w prawdziwy sposób mógł uczestniczyć w dia-
logu społecznym,  musi spotkać się z samym sobą. Zrealizowałem 
ponad siedemdziesiąt projektów, od Europy Zachodniej do Syberii, 
często wtapiając się w tłum, korzystając ze wspólnej przestrzeni.  
A teraz realizuję kolejne i będąc pasażerem autobusu 114, patrzę na 
swoje obrazy przyklejone na słupach ogłoszeniowych pod bankiem 
przy ul Kobierzyńskiej z… pokorą. Poruszam tematy egzystencjalne, 
odnosząc się do problemu głodu, wiecznej wędrówki czy dobra 
i zła. Moje obrazy, rodzaj ascetycznej kaligrafii,  które wystawiam 
w przestrzeni Krakowa przyklejając je od lat na słupach ogłoszenio-
wych, nieraz celowo w miejscach marginalizowanych, peryferyjnych 
– są namalowane na papierze pakunkowym. Ich życie na słupie 
to góra trzy tygodnie, potem, jeśli ich ktoś nie ukradnie (co bywa 
częste), to zostają zaklejone. Czy warto? Odpowiem: tak. Spotkanie 
z oryginałem obrazu przyklejonym na słupie jest zaskoczeniem  dla 
tych, którzy dostrzegają go wśród kolorowych reklam. Sztuka to nie 
tylko rozwiązywanie problemów formalnych, to spełnianie ważnej 
społecznej roli. Przykleiłem kilkaset obrazów, skazując swoje dzieło 
na efemeryczność. Zasadniczą racją sztuki pozostaje zdolność do 
uważnego, współodpowiedzialnego przeżywania świata. Widzieć, 
by lepiej być. Zamieszkujemy zarówno w słowie, jak i w obrazie. 
Malarze ofiarowali światu... skórę, obraz świata. Czasem świat im 
słono zapłacił, a nieraz wcale. To rola malarza.

Społeczna?
Tak. Sztuka i nauka są darami,  a nie towarami dla wybranych. Tu 
rola artysty łączy się z rolą pedagoga. Artysta/nauczyciel powinien 
tworzyć ze studentami naturalną, ale i nieoczywistą  sytuację, 
by pytać i szukać odważnie, nieraz pod prąd, bez kompromisów, 
w tym wyznaczania ważnych nowych dróg międzydyscyplinarnych 
na przyszłość. 

Prowadzi pan zajęcia ze studentami…
Nie tylko. Uczestniczę w realizacji projektów społecznych i partycy-
pacyjnych. Łączymy sztukę z codziennością. Przywracamy pamięć 
o pisarzach z Domu Literatów przy ulicy Krupniczej 22 i antykwariato-
wi przy św. Jana. Budujemy domki dla owadów na Azorach. Razem ze 
studentami zrealizowałem ostatnio wystawy będące efektem pracy 
nad problemami dotyczącymi dziedzictwa i wspólnoty, które pokaza-
liśmy w Wilnie i Krakowie. Poszukując nowych przestrzeni działań dla 
siebie i studentów, przekonałem się, że należy zmieniać świat zaczy-
nając od swojego podwórka. Interesuje mnie wymiana doświadczeń, 
pokonywanie niemocy, ucieczka przed stereotypami, podanie komuś 
ręki. Dwie ulice dalej (od Uniwersytetu Pedagogicznego) znalazłem 
socjalizacyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Stworzyłem tam 
miejsce do spotkania ze sztuką. Mieszkające tam dziewczęta nama-
lowały obrazy i zawiesiły w oknach budynku, a Wrocław jako miasto 
europejskiej kultury pożyczył je od nas i pokazał w Legnicy na Zamku 
Piastów Śląskich podczas spotkania przedstawicieli Europejskich Sto-
lic Kultury. To były autoportrety dziewcząt znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej, z takimi problemami, o których przeciętny student 
naszego uniwersytetu nie ma pojęcia. Ogromnie cieszy mnie, że jed-
na współpraca rodzi następną. Czasami chodzi o godność, urealnione 
spotkanie z wartościami, o protest przeciw wykluczeniu i stygmatyza-
cji, przeciw sztuce dla wybranych i wtajemniczonych.

Czyli to niejedyny przykład?
Jest ich wiele. Przewodniczę jury Ogólnopolskiego Konkursu Papie-
skiego, od lat przyznajemy nagrody i wyróżnienia za prace plastyczne 
inspirowane społeczną myślą Jana Pawła II,  a współpraca z orga-
nizatorami, Ochotniczymi Hufcami Pracy, jest wzorcowa. Efektem 
naszych działań było stworzenie przeze mnie w Lanckoronie miejsca 
spotkań, które nazwałem Centrum Sztuki „OH… Patrz!”. W ramach 
tego przedsięwzięcia co miesiąc spotykaliśmy się z młodzieżą. Forma 
comiesięcznych warsztatów nie może być nudna. Zajmujemy się 
różnymi aspektami sztuki wizualnej. Żeby stworzyli obrazy i zawiesili 
na rynku, wystarczyło kilkanaście starych prześcieradeł i lakierów 
w aerozolu. Potem przyszła kolej na komiks, tworzenie pomnika, ani-
mację i fotografie. Z mgr Natalią Knycz spotkaliśmy bardzo wartościo-
wą, wrażliwą młodzież. Kiedy przyszło im na śniegu napisać ważne 
dla nich słowa, to wybierali: miłość, dobro, honor…. Przyszli kucharze 
i kelnerki mogli opowiedzieć o sobie  i zrobili to poprzez sztukę. To 
według mnie bardzo ważne. Stwierdzenie: chcemy jeszcze, bo to jest 
z...., to pochwała z górnej półki. Działania podejmowane w ramach 
Centrum Sztuki „OH… Patrz” mają charakter projektowy – spotykamy 
się, wykonujemy zadanie… Przed nami ciąg dalszy. Ważne, że cieszy-
my się na swój widok.

To tylko jedno z wielu stwierdzeń, które pojawiły się 
podczas rozmowy z profesorem Piotrem Jarguszem, 
wykładowcą Uniwersytetu Pedagogicznego, artystą 
sztuk wizualnych, twórcą zaangażowanym – malarzem, 
społecznikiem z Wydziału Sztuki UP. W rozmowie 
z Moniką Wąs opowiedział o projektach realizowanych 
w przestrzeni miejskiej Krakowa i znaczeniu sztuki 
w życiu młodych ludzi.

Warsztaty dla młodzieży z oHp w Lanckoronie (luty 2018),  
fot. natalia Knycz

streetart na rynku w Lanckoronie (luty 2018), fot. natalia Knycz
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nie towarem NIE bOję sIę NOwyCh wyzwańn

Czy łatwo wrócić do lokalnej rzeczywistości zawodowej  
po latach spędzonych za granicą? 
Po dłuższym czasie trudno, lecz doświadczenie nabywane   
za granicą  ułatwia nawiązanie licznych kontaktów. Człowiek 
spotyka się z nieznanymi sytuacjami, przyjmuje nowe 
reguły, zasady działania, musi pracować z ludźmi z różnych 
krajów, o różnym pochodzeniu kulturowym i  nauczyć się 
funkcjonowania w globalnym społeczeństwie. Dzięki temu sam 
się zmienia, poszerza własne horyzonty. Po pewnym czasie 
zaczyna być bardzo otwarty i kreatywny, rozwija się, nabywa 
i  ugruntowuje nowe kontakty biznesowe. Potem wszystko to 
zaczyna  układać  się w całość, nabiera rzeczywistych kształtów, 
procentuje i ostatecznie realizuje wyznaczone cele.

Czasami twierdzi się, że za granicą wszystko przychodzi 
łatwiej, szybciej się zdobywa dokumentację, łatwiej buduje.
Nie do końca tak jest. Tylko tyle, że procedury są ustalone 
jasno i precyzyjnie. W przypadku planowania każdej inwestycji 
wszystkie warunki są ściśle wytyczone, nie ma miejsca 
na dodatkowe interpretacje. Ścieżka realizacji jest jasno 
wyznaczona, a niewątpliwy plus to ściśle i rzeczowo określony 
czas wykonania każdego projektu. 

u nas jest inaczej…
Zbyt długi okres na podejmowanie decyzji, możliwość przedłuża-
nia, odraczania, zawieszania działań. Z mojego punktu widzenia 
to chyba najbardziej zniechęca i męczy.

największe wyzwania, jakie dziś stoją przed panem,  
jeśli chodzi o nowe miejsce pracy?
Dopiero niedawno objąłem stanowisko, ale już wiem, że potrzeb 
jest wiele. Uniwersytet ma pięć kategorii naukowych „A”, co 

świadczy o wysokim poziomie placówki, ale niestety najważniej-
sze obiekty wymagają gruntownych remontów. Główny budynek 
przy Podchorążych 2 (projekt z 1965 roku), wybudowany na 
przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, wymaga 
gruntownej modernizacji i poszerzenia nowoczesnej bazy nauko-
wo-dydaktycznej. Podobnie  inne budynki przy ulicy Studenckiej 
czy Karmelickiej. Przy ulicy Ingardena mamy jedną z najstarszych 
uniwersyteckich pływalni. Dobrze, że jest, ale technologia base-
nowa jest już mocno przestarzała, potrzebne są spore nakłady 
inwestycyjne. Kolejna rzecz to potrzeba wybudowania nowocze-
snej hali sportowej. Większość uczelni chwali się osiągnięciami 
sportowymi swoich studentów, nasza w ogóle nie ma zaplecza 
z prawdziwego zdarzenia. Są  już plany budowy kompleksu przy 
ulicy Armii Krajowej niedaleko domu studenckiego „Krakowiak”. 
Lokalizacja jest bardzo dobra. Chcemy pozyskać teren i zacząć 
procedurę inwestycyjną.

kolejne wyzwanie to fort Skotniki.
Niewiele jest na świecie uniwersytetów, które mogłyby posia-
dać obiekty będące elementami historycznej Twierdzy Kraków. 
Znakomicie działa tam Centrum Dokumentacji Zsyłek i Wypę-
dzeń, ale istnieje możliwość dalszego rozwoju fortu. Budowla 
usytuowana jest na ponad trzech hektarach, gdzie można 
utworzyć  park ze ścieżkami dydaktycznymi – ciekawy i ważny 
element na mapie regionu związany z historią militarną. Rozpo-
cząłem  już negocjacje z przedstawicielami strony austriackiej, 
przygotowujemy dokumentację związaną z renowacją tego 
terenu. Może to być inwestycyjna wizytówka Uniwersytetu Peda-
gogicznego, dobry przykład wykorzystania potencjału historycz-
nego w procesie dydaktycznym i naukowym uczelni.

dużo pracy przed panem…
Zawsze lubiłem wyzwania.  Życie stawiało je przede mną od 
momentu ukończenia studiów. I chyba za każdym razem niosły 
sporo niewiadomych i określone większe lub mniejsze trudności. 
Kiedy jednak  patrzy się na efekt swoich działań, ma się satys-
fakcję. A im  większa trudność, tym większa satysfakcja.

Rozmawiała Dorota Rojek-Koryzna,  
wstęp opracowała Małgorzata Grzelewska

Fot. grzegorz Wajda/wajdafoto

Dr inż. Andrzej Pikulski posiada wieloletnie 
doświadczenie w planowaniu i realizacji złożonych 
projektów inwestycyjnych w Polsce i za granicą. 
Przez ostatnie 10 lat zarządzał Działem Administracji 
Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Uczestniczył w procesie 
inwestycyjnym, odpowiadał za remonty i utrzymanie 
techniczne wszystkich obiektów Kampusu UJ, 
a także za pozyskiwanie środków zewnętrznych na 
dalszy rozwój uczelni. Za swoją działalność na rzecz 
rozbudowy infrastruktury UJ otrzymał w 2015 roku 
nominację do nagrody „Liderzy Zarządzania Uczelnią” 
– Lumen 2015 w kategorii Infrastruktura, a w 2018 
roku  medal rektora UJ „Scientiae et Tempori Futuro” 
za wkład w powstanie i budowę Kampusu 600-lecia. 
Zrealizował także szereg projektów inwestycyjnych 
w Libii, Rumunii, Kuwejcie i Kurdystanie, pracując 
między innymi dla międzynarodowych firm i Banku 
Światowego. Zna cztery języki: angielski, arabski, 
hiszpański i rosyjski. Dr inż. Andrzej Pikulski jest 
absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie 
(obecnie Uniwersytet Rolniczy), był stypendystą State 
University of New Jersey, USA. Jest także członkiem 
Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu.

,
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Krakóow

Wśród wielu inicjatyw – a warto wspomnieć, że dzięki 
pracom biura obecnie realizowanych jest aż 26 projektów 
– chcielibyśmy zwrócić uwagę na projekt realizowany 
bezpośrednio w Biurze Rozwoju, tj. „Uczelnia najwyższej 
jakości – UP to the TO”. To właśnie dzięki niemu najbliższe  
dwa lata będą okazją (zarówno dla kadry naukowo- 

-dydaktycznej, jak i administracyjnej naszej uczelni) do 
podniesienia swoich kompetencji poprzez udział w bardzo 
bogatym wachlarzu szkoleń i kursów organizowanych 
w ramach wspomnianego projektu. Znajdą się wśród 
nich zarówno szkolenia z tzw. kompetencji miękkich (np. 
„Zarządzanie zespołem”, „Negocjacje”, „Komunikacja 
w zespole”), szkolenia komputerowe („MS Word, MS 
Excel, grafika komputerowa) jak i szkolenia oraz kursy, np. 
„Prawo Autorskie”, „Prawo Pracy”, „Kodeks Postępowania 
Administracyjnego”, „Aktywne metody nauczania”, 
„Gamifikacja w edukacji” czy „Metodyka Design Thinking”. 
Łącznie w ramach projektu zorganizowanych zostanie blisko 
100 szkoleń i kursów dla pracowników naszego uniwersytetu.

Warsztaty, szkolenia, kursy i inne tego typu wydarzenia 
są cennymi źródłami wiedzy, umiejętności i doświadczeń, 
wpływającymi na rozwój każdego z nas, zarówno w sferze 
osobistej, jak i zawodowej. Zachęcamy więc całą społeczność 
naszej uczelni do monitorowania informacji związanych 
z projektem i korzystania z możliwości, jakie niesie ze sobą  
ta inicjatywa.

PRzED NAMI
blisko 100 
szkolenń i kursoów
W obecnych czasach zarówno w biznesie, jak i nauce, 
największy potencjał stanowią ludzie.  Aby móc go 
rozwijać i z niego skorzystać, potrzebujemy środków 
finansowych. Organizacją i koordynacją działalności 
komercyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego zajmuje 
się Biuro Rozwoju. Odpowiadamy także za doradztwo 
i wsparcie w zakresie ubiegania się o środki 
z funduszy Unii Europejskiej czy nadzór nad pracami 
związanymi ze strategią uczelni (biorąc czynny udział 
w opracowywaniu planów strategicznych i operacyjnych 
dla uniwersytetu).

Katarzyna Reikowska, Biuro Rozwoju

,

,
.
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W tym roku, w ramach 10. edycji Festiwalu Conrada, 
23 października w Bibliotece Głównej Uniwersytetu 
Pedagogicznego odbyło się spotkanie z Barbarą Gawryluk 
(autorką książki Dżok. Legenda o psiej wierności wyróżnionej 
przez dziecięce jury polskiej sekcji IBBY) i Jakubem 
Kornhauserem, poetą i tłumaczem nominowanym do 
Orfeusza – Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego za tom 
Drożdżownia w 2016 roku. BG zorganizowała je we współpracy 
z Krakowskim Biurem Festiwalowym. Tematem przewodnim 

dyskusji poprowadzonej przez Michała Kozę z KBF było hasło: 
„Mieszkam w Mieście Literatury – i co dalej?”. Pytanie to 
padło w związku z piątą rocznicą przyznania Krakowowi tytułu 
Miasta Literatury UNESCO. W 2013 roku Kraków dołączył 
do Sieci Miast Kreatywnych z uwagi na czynniki takie jak: 
wielowiekowa tradycja literacka miasta, liczba pisarzy z nim 
związanych, bogactwo inicjatyw zorientowanych wokół książki 
(w tym prestiżowych festiwali z autorami   światowej sławy), 
szeroki dostęp do historycznych bibliotek i zbiorów, niezliczone 

lITERACkI

fotolia.com

,
Literacki obraz Krakowa współtworzą poeci i pisarze, 
którzy tu mieszkali bądź mieszkają, krytycy, litera-
turoznawcy oraz sami czytelnicy. Dla tych ostatnich 
organizowane są liczne spotkania autorskie. Szczególne 
ich nasilenie przypada na odbywające się cyklicznie 
festiwale: Conrada, Miłosza… 

Marzena Błach, Biblioteka Główna UP

,
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księgarnie (rynek książki). Aby przypomnieć o tym fakcie 
Biblioteka Główna przygotowała wystawę o bardzo pojemnym 
tytule „Literacki Kraków”. Ekspozycja dostępna była w BG od 
24 września do 6 listopada bieżącego roku. Wernisaż odbył się 
18 października na zakończenie poranku literackiego w Czytelni 
Głównej, którego gościem była dr Małgorzata Lebda, nie 
tylko nagradzana poetka (Poznańska Nagroda Literackiej im. 
Stanisława Barańczaka; Nagroda im. Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego „Orfeusz”, tytuł „Krakowskiej Książki Miesiąca”  
za zbiór wierszy Matecznik), ale również pracownik Uniwersytetu 
Pedagogicznego. W trakcie spotkania, prowadzonego przez 
dr. hab. Andrzeja Franaszka, autorka przeczytała kilka swoich 
wierszy z prezentowanego na wystawie tomiku Matecznik 
i najnowszego zbioru Sny uckermärkerów i podzieliła się 
wspomnieniami z Żeleźnikowej Wielkiej, gdzie dorastała. 
Uroczystego otwarcia wystawy dokonał uczestniczący 
w spotkaniu z poetką profesor Piotr Borek, Dziekan Wydziału 
Filologicznego.

Na wystawie zaprezentowano najstarsze krakowskie druki na co 
dzień przechowywane w magazynach. Znalazła się wśród nich 
książka Michała Krajewskiego (właściwie Tadeusza Krajewskiego, 
pijara, powieściopisarza, pedagoga) Leszek Biały Xiąże Polski Syn 
Kazimierza Sprawiedliwego: w XII Księgach (wystawione zostały 
dwa tomy: 1 i 2, które ukazały się w 1806 roku w Krakowie, 
w drukarni Tekli Gröblowey). Innym dziewiętnastowiecznym 
eksponatem była książka O moralności dla kobiet, przez Autorkę 
Pamiątki po dobréj matce opublikowana w 1841 roku przez Józefa 
Czecha – księgarza, nakładcę, właściciela drukarni. 

Przybliżono również twórczość Wisławy Szymborskiej, Czesława 
Miłosza, Josepha Conrada (który mieszkał w Krakowie w latach 
1869-1874), Stanisława Lema i Sławomira Mrożka, i zwrócono 
uwagę na literackie obrazy Krakowa we współczesnej prozie. 

Na wystawie pojawiły się powieści (także kryminały, a nawet 
powieści grozy jak np. Krzyk Persefony Joanny Pypłacz), 
których akcja rozgrywa się w Krakowie. Uzupełnieniem były 
gromadzone przez „kolekcjonerów” bibliotekarzy na przestrzeni 
ostatnich lat materiały promujące Kraków jako Miasto 
Literatury (pocztówki, mapy, zakładki) i gadżety dostarczone 

przez KBF – ulotki, zakładki do książek, naklejki i kubek 
promujące Rok Conrada, notesy z logo i hasłem: „Kraków. 
Miasto Literatury UNESCO”, a także pakiet publikacji angielsko- 
i polskojęzycznych na temat literackiego Krakowa. Była wśród 
nich, ciesząca się dużym zainteresowaniem czytelników 
odwiedzających BG, książka – Kraków: opowieści o literackim 
mieście, na którą złożyły się teksty różnych autorów m.in. 
Jakuba Kornhausera czy dr hab. Marty Eloy-Cichockiej (poetki, 
tłumaczki i pracownika UP). Dzięki uprzejmości Krakowskiego 
Biura Festiwalowego w okresie trwania wystawy dostępne były 
bezpłatne egzemplarze tej publikacji. 

Aby ułatwić tropienie i poszukiwanie związków Krakowa 
z literaturą na ekspozycji znalazły się także opracowania 
przedmiotowe. Wśród autorów zainteresowanych geopoetyką 
czy konkretnie związkami Krakowa i literatury jest wielu 
pracowników UP, na przykład profesor Agnieszka Ogonowska 
i dr hab. Magdalena Roszczynialska (Kraków: miejsce i tekst), 
profesor Michał Rogoż (Wędrówki z Kacprem Ryxem po 
dawnym Krakowie…), dr Marcin Kania („Nie pozwól milczeć 
sercu” – o twórczości Szczęsnego Wrońskiego tekst ten ukazał 
się w pierwszym tomie serii Poeci krakowscy mniej znani, 
zapomniani, niedoczytani..., którego redaktorami są również 
związani z UP: dr hab. Renata Stachura-Lupa i profesor Marek 
Karwala). Bibliografię tekstów na temat Krakowa w literaturze 
znaleźć można w bazie Edukator (na bieżąco uzupełnianej 
w Oddziale Informacji Naukowej). 

Pracownikiem naszej uczelni jest również autorka Przewodnika 
literackiego po Krakowie i województwie małopolskim – Ewa 
Zamorska-Przyłuska. Książka ta, opublikowana w 2010 roku, 
była konsultowana w związku z przygotowaniami Krakowa 
do otrzymania prestiżowego tytułu Miasta Literatury UNESCO. 
Jak zauważa jej autorka: „Literackie oblicza i postaci Krakowa 
są tak liczne, literackie adresy tworzą pajęczynę tak gęstą 
i wielowymiarową, że nie sposób obiecać czytelnikowi, że 
znajdzie tu choćby zarys kompletnego przewodnika.” Podobnie 
wystawa „Literacki Kraków” prezentując zaledwie zarys tej 
szerokiej problematyki w oparciu o zbiory Biblioteki Głównej UP 
i materiały promujące Kraków jako Miasto Literatury UNESCO 
miała na celu zasygnalizowanie tego bogactwa.

fotolia.com

m.in
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w POszUkIwANIU
nowych rozwiaązańn

dr Mateusz Szast, Instytut Filozofii i Socjologii UP 

Interdyscyplinarne Koło Naukowe (dalszą część nazwy ustalą 
działacze koła) będzie zrzeszało  studentów socjologii, filozofii, 
etyki: mediacji i negocjacji, a także zarzadzania oświatą 
i organizacjami pozarządowymi w obrębie następujących 
aspektów:
•		kształtowania	i rozwijania	umiejętności	aktywnej	analizy	

współczesnych zjawisk społecznych
•		organizacji	wydarzeń	o charakterze	naukowym	
•		realizacji	zadań	badawczych	na	temat	współczesnych	

przeobrażeń społecznych

•		poszerzania	horyzontów	myślowych	studentów	poprzez	
wdrażanie ich upodobań naukowych lub hobbystycznych

•		tworzenia	sekcji	do	wykonywania	określonych	zadań,	
zwłaszcza kształtowania kompetencji interpersonalnych, 
partycypacji społecznej, badawczej 

•		publikacji	artykułów,	referatów	i raportów	z badań	członków	
organizacji.

Uczestnikiem koła może zostać student spoza IFiS  
(po rekomendacji jego aktualnych władz), co ułatwi integrację 
osób z różnych roczników i kierunków. Na czele organizacji 
stanie Zarząd i Komisja Rewizyjna pod opieką naukową 
kuratora (pracownika naukowego  IFiS UP). 

W Instytucie Filozofii i Socjologii naszego 
uniwersytetu powstaje nowa forma wymiany myśli 
i doświadczeń naukowych adresowana do studentów 
– Interdyscyplinarne Koło Naukowe, które oprócz 
realizacji podstawowych planów statutowych będzie 
wykonywało dodatkowe zadania o charakterze 
uniwersyteckim.

,,

W zajęciach mogą uczestniczyć studenci pierwszego roku 
drugiego stopnia. Ich celem jest przygotowanie do prowadzenia 
własnego biznesu. Zapraszamy więc wszystkich, którzy 
rozważają taki pomysł na rozwój własnej kariery. Jak pokazują 
przykłady wielu startupów, sukces leży w zasięgu ręki. Trzeba 
się jednak do tego dobrze przygotować. Dostępność kapitału, 
ekspertów, atrakcyjnych miejsc coworkingowych, powierzchni 
inkubatorów i nowoczesne technologie powodują, że nawet 
nowa działalność szybko może zostać globalną firmą!

Kurs adresujemy zarówno do osób, które mają już pomysł, 
jak i do poszukujących własnej niszy rynkowej. Składa się on 
z dwóch modułów. W pierwszym – eBC*l – uczestnicy zdobędą 
wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, finansów, a także 
prawa spółek i będą mogli uzyskać Europejski Certyfikat 

Kompetencji Biznesowych, rozpowszechniony i uznawany 
w ponad 30 krajach świata. Na ten moduł przewidzieliśmy 120 
godzin zajęć. W drugiej części kursu – Przedsiębiorczość  – 
uczestnicy stworzą koncepcje biznesowe, opracują model 
biznesowy, a następnie biznes plan, który będą mogli 
przedstawić potencjalnym inwestorom lub instytucjom 
udzielającym dotacji. Założyliśmy, że na opanowanie 
materiału  i przygotowanie własnego projektu studenci będą 
potrzebowali 145 godzin zajęć.

w imieniu organizatorów i wykładowców zapraszam do 
składania deklaracji uczestnictwa przez stronę internetową: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc01xHiFtwxuDCFj7
6alJRMXnrwqQSYL1ZANvanLMrV0hWtOQ/viewform?c=0&w=1 

kURs na biznes
Od marca 2019 roku w Instytucie Prawa, Administracji 
i Ekonomii startujemy z pierwszą edycją kursu 
przygotowującego do założenia i poprowadzenia 
własnej firmy! Nasza oferta jest bezpłatna dzięki 
dofinansowaniu projektu „Uczelnia najwyższej 
jakości – UP to the TOP” ze środków Unii Europejskiej. 
Planujesz własny biznes? Przeczytaj. 

dr Marta Czyżewska, Wydział Politologii
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dlaczego warto?
Staż to szansa na skonfrontowanie własnych wyobrażeń 
dotyczących wymarzonej pracy z realnymi oczekiwaniami 
pracodawcy. Studenci, którzy jeszcze w trakcie studiów 
zdecydują się na taką formę aktywności zawodowej, 
są bardziej pewni swoich kompetencji, mogą również 
uniknąć rozczarowań związanych z błędnie podjętą decyzją 
zawodową. A to z kolei stanowi fundament w budowaniu 
przekonania o własnej skuteczności, czyli wewnętrznego 
poczucia, że „dam radę”, ponieważ sprawdziłem się 
w różnych, nawet trudnych warunkach. Programy stażowe 
realizowane przez Akademickie Biuro Karier w ramach 
projektu „Kreatywni, innowacyjni, z doświadczeniem” 
powstały z myślą o potrzebach studentów kierunków 
kreatywnych takich jak: digital design, grafika i wzornictwo.

kto skorzystał?
W naszym programie stażowym wzięło udział 
45 studentów, którzy rozpoczęli trzymiesięczne płatne 
staże. Miejsca odbywania stażu zostały dopasowane do 
potrzeb młodych ludzi. Wpływ na wybór firm mieli przede 
wszystkim sami studenci. Pracę stażystów koordynowali 
mentorzy stażu, wyznaczeni w każdej firmie. Współpracę 
z Akademickim Biurem Karier nawiązały m.in. takie firmy 
i instytucje jak: Muzeum Narodowe, Funktional Sp. z.o.o., 
Łobzowska Studio, Koza Nostra Studio Sp. z. o.o., Muzeum 
Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”. Cały projekt 
cieszył się popularnością, o czym świadczy chociażby wiele 
zgłoszeń do projektu i relacje ambitnych studentów.

Jakie są perspektywy?
Programy stażowe są realizowane w ramach różnych 
projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Główna grupa odbiorców to osoby 
młode (między 18 a 29 rokiem życia), chociaż nie tylko. 
Część programów stażowych oferują też  urzędy pracy 
we współpracy z biznesem. Powstał także portal, który 
gromadzi informacje dotyczące aktualnie prowadzonych 
projektów aktywizacji zawodowej. Mogą się do nich zgłosić 
absolwenci studiów magisterskich lub licencjackich, aby 
poznać możliwości, jakie daje współczesny rynek pracy 
i odpowiednio zaplanować staż zawodowy. 

warto zgłosić się do akademickiego Biura karier 
i zasięgnąć porady doradcy zawodowego.

MłODzI, kREATywNIi z dośswiadczeniem
Staże zawodowe to nie tylko okazja do zdobycia 
doświadczenia zawodowego, ale również nawiązania 
relacji biznesowych, które mogą w przyszłości 
zaowocować zatrudnieniem. Student ma przede 
wszystkim możliwość sprawdzenia się w przyszłej roli 
zawodowej i kształtowania kluczowych kompetencji 
z punktu widzenia stanowiska, którym jest 
zainteresowany.

Justyna Chyla, Akademickie Biuro Karier UP

Program „Kreatywni, Innowacyjny, z do-
świadczeniem” w moim przypadku umocnił 
wiarę we współpracę międzyinstytucjonalną 
i projektowanie prospołeczne. Wszelkie 
postawione zadania zostały z powodzeniem 
zrealizowane, zarówno dzięki kompetencji 
pracowników Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Krakowie MOCAK, jak i organizacji samego 
programu stażu. Jako edukator mogłam 
skupić się na projektowaniu pomocy dydak-
tycznych i pracy z osobami z niepełnospraw-
nościami, w czym przez cały okres trwania 
programu byłam wspierana.

Stażyści z Uniwersytetu Pedagogiczne-
go, których mieliśmy przyjemność gościć 
u siebie podczas programów stażowych 
byli bardzo otwartymi i zaangażowanymi 
ludźmi. Chętnie uczyli się nowych rzeczy, 
sumiennie wykonywali swoje obowiązki, 
ale też, co jest dla nas dużą wartością, sami 
wychodzili z ciekawymi inicjatywami. Zawsze 
z przyjemnością nawiązujemy współpracę ze 
studentami Uniwersytetu Pedagogicznego, 
ponieważ wnoszą oni do naszego zespołu 
fajną energię i pozytywne emocje. Jesteśmy 
za jak największą liczbą tego typu projektów.

Udział w stażu był wspaniałą przygodą dzięki, 
której poznałam wielu doświadczonych 
i utalentowanych ludzi. Projekt realizowany 
przez Biuro Karier nie tylko sprawił,  
że pogłębiłam swoją wiedzę i umiejętności, 
stałam się też częścią zespołu projektowego. 
Bardzo się cieszę, że mogłam brać udział 
w tak ciekawym projekcie, jak ten.

Staż, który odbyłam, jest próbą 
i możliwością pokazania pracodawcy pełni 
swoich umiejętności. Z powodu braku 
doświadczenia, nie udałoby mi się zdobyć 
pracy we Flying Wild Hog. Dzięki stażowi 
zostałam zatrudniona na stałe, gdyż moje 
kompetencje przeważyły braki w CV. Staż 
unijny jest świetną inwestycja w Waszą 
karierę zawodową.

marta, studentka III roku digital design

diana, studentka III roku wzornictwa, odbyła staż w firmie na 
niby Studio (zaprojektowała animację 3d, która prezentuje wpływ 
ibuprofenu na działanie aspiryny w profilaktyce przeciwzakrzepowej). 
Po stażu studentka otrzymała ofertę współpracy.

weronika, studentka III roku wzornictwa, odbyła staż w moCak-u 
(zaangażowana w projekt, którego celem było zaprojektowanie 
tyflografik i dotykowych opracowań dzieł dostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością wzroku, współprowadziła warsztaty tematyczne).

aleksander karkoszka, właściciel łobzowska Studio

Fot. łukasz Lic

Fot. zuzanna Kapała

Fot. diana biega

Fot. agnieszka rogowska

,
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Dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP, Prorektor ds. Studenckich 
wraz z Biurem Promocji doceniają umiejętność łączenia nauki 
z rozwijaniem zainteresowań i dlatego już po raz piąty zorgani-
zowali konkurs dla studentów naszej uczelni, którzy wyróżniają 
się niezwykłymi pasjami i osiągnięciami.

Konkurs prowadzony jest od listopada do czerwca, i w każdym 
z tych miesięcy są wybierani laureaci. Wyróżnieni w poszcze-
gólnych okresach mogą także uzyskać tytuł studenta roku. 
Na każdym etapie podjęcie decyzji jest jednak trudne ze względu 
na konieczność porównania osiągnięć artystycznych ze spor-
towymi i naukowymi. Warto podkreślić, że jury często docenia 
różnorodność, szerokie spektrum zainteresowań i zaangażowa-
nie wkładane w spełnianie marzeń i realizację planów.

Tegoroczną zwyciężczynią konkursu „Student Roku” została 
studentka drugiego roku drugiego stopnia na kierunku studia 
niemcoznawcze i środkowoeuropejskie Michalina Malisz. 
Jej największą pasją jest gra na lirze korbowej – instrumencie, 
który był wykorzystywany w muzyce średniowiecza i renesan-

 wARTO być
studentem UP
Studia to najlepszy moment na rozwijanie swoich pasji, 
właśnie wtedy pojawia się najwięcej okazji i szans, 
dysponujemy też odpowiednią ilością czasu, żeby robić to, 
co daje nam satysfakcję.

Kamila Bielecka, kierownik Biura Promocji UP

dr hab. Katarzyna potyrała, prof. up (prorektor ds. studenckich), 
michalina malisz („studentka roku 2017/2018”);  
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak (rektor up);  
fot. grzegorz Wajda/wajdafoto

patryk bławat monika KozakiewiczWeronika Kurek
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su, a obecnie znów staje 
się popularny. Gruntowne 
wykształcenie muzyczne, 
przede wszystkim gra na 
flecie poprzecznym, pomogło 
laureatce w samodzielnej 
nauce gry na tym skompli-
kowanym i niecodziennym 
instrumencie. Oprócz muzyki 
Michalina interesuje się także 
sportami sylwetkowymi i kali-
steniką. Od 2016 roku należy 
do szwajcarskiego zespołu 
folkmetalowego „Eluveitie”, 
z którym koncertuje w wielu 
miejscach na świecie przed 
wielotysięczną publicznością. 
Gry naszej „Studentki Roku” 
można też posłuchać na 
kanale Youtube pod nazwą 
„Helvetion”.

Wyróżnienie dla Studenta 
Roku zostało wręczone pod-
czas uroczystej inauguracji 
nowego roku akademickie-
go. To najlepsza okazja, aby 
zaprezentować przykład 
studenta godnego naślado-
wania.

Fotografie udostępnione przez 
studentów

W konkursie „Absolwent z pasją”, organizowanym przez Biuro 
Współpracy z Absolwentami, zwyciężyły dwie osoby: Małgorzata 
Kasprzak i Dorota Kwaśniewicz-Michalik. Jury w składzie: 
Piotr Kciuk – przewodniczący, prof. Robert Stawarz, Prorektor 

ds. Rozwoju, prof. Katarzyna Potyrała, Prorektor ds. Studenckich, 
Kamil Firmanty – przewodniczący Samorządu Studentów 
i Aleksandra Ciejka – sekretarz, nagrodzili absolwentki 
za wybitne osiągnięcia naukowe, zawodowe i działania 
prospołeczne.

Małgorzata Kasprzak ukończyła kierunek wzornictwo na 
Wydziale Sztuki UP. „Moją pasją jest od zawsze proces 
projektowania, niezależnie o jaką dziedzinę chodzi. Interesuje 
mnie w tym przede wszystkim to, jak on przebiega i jak 
się rozwija efekt końcowy. Uwielbiam obserwować ludzi, 
ich zachowania, rozmawiać z nimi i wyciągać wnioski. 
Później tworzyć coś, co będzie odpowiadało ich potrzebom 
i wymaganiom. Najlepiej w taki sposób, aby nawet tego nie 
zauważyli i traktowali produkt jako oczywisty element ich 
życia” – podkreśla Małgorzata Kasprzak. Pasję Małgorzaty 
odzwierciedlają jej osiągnięcia. Absolwentka wyróżniła się 
zarówno w przestrzeni nauki, jak i działalności prospołecznej. 
Jest współautorką artykułu naukowego „Społeczno-kulturowe 
uwarunkowania rewaloryzacji wsi Bazar-Pilaszkowice 
w województwie lubelskim” zamieszczonego w piśmie 
„Problemy ekologii krajobrazu”, współautorką artykułu 
„The findings of a survey conducted on 29.04-6.05.2013”, 
organizatorką międzynarodowych konferencji, między innymi 
„Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości miasta”, „Wykorzystanie 
badań geograficznych w zarządzaniu środowiskiem 
i planowaniu przestrzennym”, warsztatów urbanistycznych 
„Jasne ulice. Czytelne granice na Politechnice Warszawskiej” 
oraz zwyciężczynią w konkursie na logotyp Centrum Kultury 
Fizycznej UMCS. Absolwentka wykazała się również dużą 

AbsOlwENTz pasjąa
Pod tą nazwą kryje się konkurs, którego głównym celem 
jest wyłonienie najwybitniejszych absolwentów studiów 
pierwszego i drugiego stopnia. Biuro Współpracy 
z Absolwentami pragnie wyróżniać osoby, które 
swoją pasją, oryginalnym hobby, jak i niecodziennymi 
osiągnięciami rozsławiają naszą uczelnię w kraju oraz 
za granicą. Dzięki konkursowi wybitni studenci, którzy 
ukończyli Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zostają 
docenieni za wytrwałość w realizowaniu niezwykłych 
zainteresowań, pokazując jednocześnie, że bycie 
studentem UP może być doskonałą przygodą życia.

Aleksandra Ciejka, Biuro Współpracy z Absolwentami

,

michalina malisz

dorota Kwaśniewicz-michalik

justyna nigborValeriia Voronko 
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aktywnością prospołeczną. „Szukam miejsc i ludzi podobnych 
do mnie, aby z nimi tworzyć projekty, które mogą coś zmienić” – 
dodaje. Dowodem tego są liczne projekty społeczne, w których 
uczestniczyła – „Expuj Lublin”, „Mała akademia dizajnu”, 
„Noc Kultury”, „Puls Starego Miasta”, „”po/UŻYWAJ/ sobie 
MIASTA”, „Climathon”. „USER Zmiany i konflikty w przestrzeni 
publicznej”, „EUniverCities. Partnerstwo miasto-uniwersytet 
na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki i społeczności 
miasta”. M. Kasprzak spożytkowała okres studiów na naszej 
uczelni nie tylko na pogłębianie wiedzy i umiejętności, ale 
przede wszystkim na pielęgnowanie i rozwijanie swoich 
pasji. „Uważam, że moje osiągnięcia pozwalają stwierdzić, że 
jestem absolwentką, która w czasie studiów nie próżnowała. 
Starałam się chwytać każdej możliwej szansy, aby rozwijać się 
w dziedzinie projektowania, zarówno w kwestiach technicznych, 
jak i merytorycznych i społecznych”.

Dorota Kwaśniewicz-Michalik podczas krótkiej 
rozmowy opowiedziała między innymi, w jakich okolicznościach 
związała się z UP i jak wspomina czas studiów. „Jestem 
tegoroczną absolwentką kierunku praca socjalna na 
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Te studia były 
dla mnie fantastyczną przygodą, wyzwaniem i spełnieniem 
moich marzeń. Nie są to moje pierwsze studia. 15 lat temu 
ukończyłam studia na kierunku architektura i urbanistyka na 
Politechnice Krakowskiej. Po studiach założyłam własne studio 
projektowe. Zajmowałam się projektowaniem i aranżacją 
wnętrz komercyjnych i prywatnych. To bardzo twórcza 
i ciekawa praca, która przyniosła mi mnóstwo satysfakcji 
i radości. Z czasem jednak zaczęłam odczuwać potrzebę 
działania w innym obszarze – pomocy, wspierania w kryzysie 
i budowania lepszej jakości życia ludzi w trudnych sytuacjach 
życiowych. Możliwość wywierania pozytywnego wpływu na 
życie innych ludzi jest dla mnie bardzo budująca. Motywuje 
mnie również do tworzenia nowych pomysłów na kolejne 

działania pomocowe. Decyzja o zdobyciu nowego wykształcenia 
była dla mnie strzałem w dziesiątkę”. Bogate doświadczenie 
i pomysłowość pomogły absolwentce w stworzeniu kilku 
ciekawych inicjatyw. Już wówczas była doceniana, zarówno 
w środowisku uniwersyteckim, jak i poza nim. „W czasie studiów 
zrealizowałam m.in. projekt »Warsztaty naukowe dla dzieci ze 
świetlic środowiskowych w gminie Wielka Wieś«. Rozszerzoną 
na powiat krakowski wersję tego projektu zgłosiłam do Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W trakcie studiów 
wzięłam udział w ogólnopolskim konkursie pt. »Strategie 
pomagania w kinematografii polskiej i światowej«, zajmując 
III miejsce. Dzięki bardzo dobrym wynikom w nauce przez 
dwa lata otrzymywałam stypendium rektora dla najlepszych 
studentów. Jestem także stypendystką Małopolskiej Fundacji 
Stypendialnej Sapere Auso. Ostatni rok studiów to początek 
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Słomnikach, która zaowocowała przygotowaniem i wygraniem 
dwóch projektów dla OPS finansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeden z projektów 
dotyczył włączenia społecznego osób wielokrotnie wykluczonych. 
Projekt ten zainspirował mnie do napisania pracy licencjackiej. 
Możliwości i ograniczenia klientów pomocy społecznej są bardzo 
zróżnicowane, dlatego też dedykowana im pomoc powinna 
być maksymalnie spersonalizowana, uwzględniająca osobiste 
uwarunkowania, a także ich gotowość do podjęcia zmiany”.

Puentą artykułu i zarazem  zachętą do dzielenia się swoimi 
projektami i sukcesami (również na stronie https://absolwenci.
up.krakow.pl/ ) mogą być słowa  Doroty Kwaśniewicz-Michalik: 

„Każdy człowiek ma swoją historię, swoją 
drogę, a także swój potencjał. Wykorzystując 
go jesteśmy w stanie wiele osiągnąć. Życzę 
wszystkim studentom wspaniałych wyborów 
i doświadczeń zawodowych”.

Fot. grzegorz Wajda/wajdafoto

https://absolwenci.up.krakow.pl/ 
https://absolwenci.up.krakow.pl/ 
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Autorami się stajemy
Nie ma jednego sposobu na stworzenie podręcznika, nie da się 
tego nauczyć podczas kursu, szkolenia, studiów, każdy autor 
musi wypracować własną metodę. Szczególnie trudne zada-
nie stoi przed ekspertami, którzy starają się przekazać wiedzę 
i umiejętności, a także wpłynąć na postawy przyjmowane przez 
młodych ludzi. Pomysłowych, samodzielnych, aktywnych i kre-
atywnych osób potrzebujemy w wielu sektorach rynku pracy, 
ale czy opanowanie podstaw przedsiębiorczości jest możliwe 
w szkole, podczas kilkudziesięciu lekcji? Czy da się przygoto-
wać jeden skrypt z tej dziedziny, który będzie służył kolejnym 
rocznikom? Kto może pomóc autorowi? Z jakimi środowiskami 
powinien współpracować twórca podręcznika, w którym znaj-
dziemy szerokie spektrum wiedzy od komunikacji społecznej 
począwszy, na ekonomii skończywszy? Czy papierowa forma 
podręcznika przeszła już do lamusa? Te i inne moje wątpliwości 
rozwiał doktor Tomasz Rachwał, ekspert Ministerstwa Edukacji 
Narodowej ds. podstawy programowej z geografii i przedsiębior-
czości, współpracownik Ministerstwa Finansów i innych instytucji 
w zakresie promowania edukacji ekonomicznej społeczeństwa, 
dyrektor Instytutu Geografii, kierownik Zakładu Przedsiębiorczo-
ści i Gospodarki Przestrzennej w Uniwersytecie Pedagogicznym, 
Pełnomocnik Rektora ds. Przedsiębiorczości, twórca najbardziej 
pojemnej i wielowymiarowej definicji przedsiębiorczości, a także 
autor licznych podręczników z tej dziedziny. 

Pierwszy podręcznik szkolny „Podstawy przedsiębiorczości” 
(uzupełniony o zeszyt ćwiczeń dla ucznia, poradnik metodyczny 
dla nauczyciela i program nauczania) powstał w IG w 2002 roku 
w związku z reformą szkolnictwa wprowadzającą edukację  
na trzech szczeblach – podstawowym, gimnazjalnym i ponadgim-
nazjalnym. Kolejne wydania były dostosowywane do zmieniają-
cej się podstawy programowej, sytuacji gospodarczej i panującej 
na rynku pracy. Udoskonalano również sposób prezentacji 
graficznej. „Największa zmiana dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych dokonała się w 2012 roku w związku z wprowadzeniem 
w 2008 roku nowej podstawy programowej. Zaproponowaliśmy 
wtedy podręcznik »Krok w przedsiębiorczość«, któremu towarzy-
szył zeszyt ćwiczeń będący istotnym uzupełnieniem w kształce-
niu umiejętności z tej dziedziny. Podręcznikom zawsze towarzy-
szyły materiały uzupełniające, w kolejnych latach było ich coraz 
więcej. Wspomnę choćby o kartach pracy, plakatach, zestawach 
sprawdzianów, które początkowo znajdowały się w książce na-
uczyciela, a teraz coraz częściej przybierają formę elektroniczną, 
dzięki czemu możemy zaproponować również filmy, animacje. 
Nie dołączamy ich już jak dawniej w formie CD-ROM-u, ale raczej 
udostępniamy w Internecie” – dodał doktor Rachwał. 

Naukowiec podkreślał także, że zarówno podczas tworzenia 
podręcznika, jak i wyjaśniania każdego terminu, ważny jest 
dobór i odpowiednie zestawienie słów. Uproszczenia mogą 
bowiem prowadzić do błędu lub niezrozumienia zagadnienia. 
Ważna jest specjalistyczna wiedza, ale przewagą konkurencyj-
ną doktora Tomasza Rachwała jest posiadanie doświadczenia 
w prowadzeniu własnego biznesu. Blisko dziesięć lat działal-
ności w sektorze usług poligraficznych, produkcji specjalistycz-
nych urządzeń elektronicznych i prowadzenia wraz z żoną sieci 
sklepów z odzieżą, pozwoliło na zrozumienie mechanizmów 
rządzących biznesem od środka, co obecnie w znacznym stop-
niu ułatwia przekazanie wiedzy i umiejętności z tego zakresu 
uczniom i studentom, a także przygotowanie podręczników. 
Równie istotna jest współpraca ze środowiskiem pedagogów. 
Platformą wymiany doświadczeń są cykliczne zjazdy nauczy-
cieli przedsiębiorczości towarzyszące konferencjom naukowym 
o tej tematyce organizowane przez Zakład Przedsiębiorczości 
i Gospodarki Przestrzennej IG. W tym roku odbyło się już jede-
naste spotkanie i piętnasta jubileuszowa konferencja. Roz-
mowy i uwagi nauczycieli znajdują odzwierciedlenie w treści 
podręczników. „Czasem są sugestie dotyczące układu rozdzia-
łów podręcznika, zmiany zdjęcia, przeredagowania fragmentu 
tekstu tak, aby był bardziej zrozumiały dla uczniów. Jeden 
z nauczycieli podpowiedział mi, że mogę skorzystać z fotografii, 
schematów i wykresów, które już zostały zamieszczone w pod-
ręcznikach, ale w zupełnie inny sposób. I tak powstały animacje 
i filmy, w ten sposób zgromadziliśmy pomysły, które znalazły 
się na CD-ROM-ie. Często nie wymagało to wielkiej pracy, tylko 
umiejętnego wykorzystania dostępnych zasobów. Dzięki współ-
pracy, wsłuchiwaniu się w sugestie i analizowaniu ich, dodałem 
nawet kilka elementów do mojej definicji przedsiębiorczości. 
Wiemy, jak istotne są kreatywność i zapał do pracy, ale nie są 
one dokładnie tym samym, co pracowitość. Proporcja, w której 
założymy, że pomysł to aż 95 procent sukcesu, a pozostałe 5 
procent to praca, najprawdopodobniej nie zadziała w wielu 
przypadkach, bo z reguły jest odwrotnie. Jestem raczej zwolen-
nikiem stwierdzenia, że bardziej istotny jest wysiłek i konse-
kwentne, systematyczne podejmowanie kolejnych działań, 
doskonalenie siebie i produktu, który tworzymy, firmujemy swo-
im nazwiskiem. Chciałem, żeby ten przekaz dotarł do ucznia już 
na poziomie definicji podstawowego pojęcia, kluczowej kompe-
tencji, jaką jest przedsiębiorczość” – przekonywał naukowiec. 

Dyrektor IG nie przeczył też, że przedsiębiorczość jest postawą 
człowieka w pewnym zakresie związaną z naszymi „wrodzony-
mi” cechami. Dodał jednak, że wiele cech osobowości kształ-
tujemy, rozwijamy i doskonalimy w ciągu całego życia. Dobrym 
przykładem jest choćby umiejętność zarządzania, przewodzenia 
ludziom czy – jak możemy powiedzieć – liderowania. Bez niej nie 
da się inspirować do działania, wyznaczać zadań i inspirować 
do ich wykonania, zapraszać do zespołu, ale także podejmować 
przemyślanych decyzji o zakończeniu współpracy. Powinniśmy 
kształtować postawę przedsiębiorczą w młodym pokoleniu, ale 
nie jest to możliwe bez nabycia odpowiedniej wiedzy. Uzupeł-
niają i poszerzają ją podręczniki, zeszyty ćwiczeń, encyklopedie, 
leksykony (w przypadku przedsiębiorczości można polecić słow-
nik dr. Rachwała). 

Naukowiec przygotowuje obecnie kolejny zestaw materiałów 
dostosowany do nowej podstawy programowej, uczniowie ze 
szkół średnich po zakończeniu 8 klasy szkoły podstawowej 
skorzystają z nich już wkrótce. Najlepszą puentą artykułu będą 
chyba słowa dyrektora IG: „Papierowa wersja podręcznika pełna 
treści podanej w ciekawej i nowoczesnej oprawie nadal dobrze 
służy uczniom i nauczycielom, a widząc młodego człowieka 
z książką, a nie tabletem, rodzice mają gwarancję, że się uczy…”.

Podręczniki powinni pisać eksperci. Truizm? Nie. Rynek 
wydawniczy dostarcza różnych propozycji, warto wska-
zać te najlepsze. Tym bardziej, że materiały edukacyjne 
dla młodych ludzi mają swoją specyfikę – muszą być 
pisane prostym językiem i zachęcać oprawą graficzną, 
nie tracąc przy tym na wartości merytorycznej.

szkOłAmistrzoów,
Monika Wąs



Drodzy studenci, doktoranci i pracownicy…

Święta Bożego Narodzenia i zbliżający się Nowy Rok  
to nie tylko okres zadumy, ale i radości. 

Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, optymizmu, wiary we własne siły 
i wielu sukcesów w nadchodzącym 2019 roku.

dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP, Prorektor ds. Studenckich 

U progu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę Państwu wszelkiej 
pomyślności, zdrowia, spełnienia marzeń i wielu pięknych chwil w gronie 
rodziny i przyjaciół.

 mgr Małgorzata Grzelewska, Kanclerz UP

Okres świąteczno-noworoczny to czas spotkań, życzę Państwu, aby upłynął 
w rodzinnej atmosferze. 

A Nowy Rok niech przyniesie Wam liczne sukcesy, przewyższające wszystkie 
dotychczasowe dokonania.

prof. dr hab. Bogusław Skowronek, Prorektor ds. Kształcenia

Aby czas Świąt Bożego Narodzenia upłynął Państwu pogodnie, spokojnie 
i rodzinnie. Niech Nowy Rok okaże się dla Was szczodry zarówno w życiu 
prywatnym jak i zawodowym. 

dr hab. Robert Stawarz, prof. UP, Prorektor ds. Rozwoju

Życzę Państwu tradycyjnych Świąt Bożego Narodzenia, wypełnionych 
radością, a także szczęśliwego Nowego Roku, obfitującego w możliwości 
i szanse rozwoju na ścieżce naukowej, artystycznej oraz w życiu prywatnym. 

prof. dr hab. Mariusz Wołos, Prorektor ds. Nauki


