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Mamy zaszczyt po raz trzeci zaprosić do udziału w Ogólnopol-
skiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Język a Media. 
Perspektywy oraz zagrożenia języka i komunikacji we współczes-
nych mediach”, która odbędzie się 28 i 29 marca  
2019 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Wzorem poprzednich dwóch edycji, naszym celem jest stworzenie płaszczyzny 
dla merytorycznej dyskusji badaczy z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa, 
medioznawstwa, a także dziennikarzy, politologów, socjologów, antropologów. 

W ramach konferencji pragniemy objąć refleksją m.in. następujące zagadnienia:
1. Współczesne obszary dyskursu medialnego.
2. Język i komunikacja w mediach – perspektywa genologiczna i aksjologiczna.
3. Bariery i zagrożenia dla języka i komunikacji we współczesnych mediach.
4. Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów.
5. Medialne obrazy świata.
6. Polszczyzna w Internecie. Frazeologia w nowych mediach.
7. Media jako praktyki społeczne. Użytkowanie a/i kompetencje medialne.
8. Nowa komunikacja: social media, blogosfera, Facebook, Twitter, itp.
9. Public relations i ich przejawy językowe w przestrzeni medialnej.
10. (R)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach.

Na zgłoszenia czekamy do 1 marca 2019 roku. 

Zachęcamy do udziału,

prof. dr hab. Bogusław Skowronek, dr hab. ewa Horyń,   
dr agnieszka walecka-rynduch, 

komitet organizacyjny

Fotolia.com

http://www.up.krakow.pl/uniwersytet/commentarii
http://www.up.krakow.pl/uniwersytet/commentarii
mailto:czasopismo@up.krakow.pl
mailto:studio@grafitstudio.com
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w  okresie świąteczno-noworocznym i  na początku stycznia, składałem Państwu życzenia  
pomyślności i realizacji planów. Część zamierzeń udało się już Państwu wykonać, o czym warto 
przeczytać w aktualnym numerze „Commentarii Academici”. Jednak jestem przekonany, że wiele 
sukcesów przed nami, ale ich osiągnięcie wymaga pracy, zaangażowania i wytrwałości. 

Wdrożenie przepisów Konstytucji dla Nauki, czyli nowej ustawy dotyczącej szkolnictwa wyższe-
go i nauki wymaga wprowadzenia zmian na polskich uczelniach. Warto być na bieżąco, dlatego 
polecam artykuł Doroty Rojek-Koryzny opisujący dotychczasowe działania podjęte na UP, a także  
śledzenie strony: www.up.krakow.pl/konstytucja-dla-nauki. 

Okres po sesji egzaminacyjnej to dobry czas, aby odpocząć lub zrealizować dawno odkładane 
plany czy wytyczyć nowe cele. W  naszym czasopiśmie znajdą Państwo kilka propozycji i  inspi-
racji. Planując czas warto wziąć pod uwagę ofertę Instytutu Filologii Polskiej, który przygotował 
konferencję „Język a Media. Perspektywy oraz zagrożenia języka i komunikacji we współczesnych  
mediach”. Zawsze polecam sięganie po wartościową lekturę, a  najświeższe propozycje można 
znaleźć w dziale „Nowości wydawnicze”. Osoby preferujące odpoczynek w plenerze powinny na-
tomiast zajrzeć do tekstu „Niebo przełomu zimy i wiosny”. Uważam, że młodzi ludzie, którzy chcą 
zacząć aktywnie budować swoją karierę nie mogą przeoczyć tekstu „Przychodzi student do dorad-
cy zawodowego... czyli o kulisach pracy”, dowiedzą się z niego między innymi, jak i kiedy umówić 
się na spotkanie, a także w czym może pomóc ekspert z Akademickiego Biura Karier UP.

To nie wszystkie propozycje, jak zawsze na łamach „Commentarii Academici” znajdziecie  
wywiady i felietony. Państwa uwadze szczególnie polecam rozmowę poświęconą badaniu procesów 
myślenia. Profesor Iveta Kovalčiková, wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego i  Uniwersytetu 
w Preszowie, opowiedziała w niej o nowym paradygmacie w edukacji szkolnej. Do współpracy UP 
z  oświatą nawiązuje także tekst „Regionalna Sieć Współpracy Szkół Ćwiczeń” skupiający się nie 
tylko na historii długofalowej kooperacji, ale nade wszystko  na korzyściach, jakie z niej wynikają. 

Zachęcam do lektury tego numeru i  do dzielenia się swoimi sukcesami i  planami na łamach 
kolejnych wydań „Commentarii Academici”. 

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej,  
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Szanowni Państwo,

www.up.krakow.pl/konstytucja-dla-nauki
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W tym roku spotkaniu nie towarzyszył zapowiadany koncert 
Orkiestry Symfonicznej i Chóru Mieszanego EDUCATUS. Jak 
zaznaczył prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Rektor UP, nie spo-
sób świętować dzień po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, 
prezydenta Gdańska, zaatakowanego nożem na oczach tysięcy 
ludzi, podczas ogólnopolskiego finału akcji charytatywnej. 
W przemówieniu podkreślił jednak, że warto się spotkać w gro-
nie ludzi tworzących Uniwersytet Pedagogiczny kiedyś i dziś, 
pielęgnować wieloletnie relacje, budować społeczność akade-
micką opartą o wzajemne zrozumienie, wsparcie i życzliwość. 
Rektor zachęcił emerytowanych pracowników do śledzenia 

zmian i sukcesów, jakie odnosi dziś UP, wspomniał o pracach 
nad wdrożeniem w naszej uczelni nowej ustawy Konstytucja 
dla Nauki. Obecnie zatrudnionym podziękował zaś za dotych-
czasowe i poprosił o dalsze zaangażowanie w wykonywane 
obowiązki. Przede wszystkim życzył jednak zebranym pomyśl-
nego 2019 roku.

Spotkanie Noworoczne było także wyjątkową okazją do rozmów 
z osobami, z którymi w natłoku obowiązków nie zawsze jest czas 
zamienić kilka słów, podzielić się planami i celami na kolejne 
miesiące czy zapytać o radę.

Trwają zaawansowane prace nad koncepcją i systemem 
wdrażania zmian w Uniwersytecie Pedagogicznym w świetle 
nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Jednym z istot-
nych elementów są cykliczne spotkania informacyjne z pra-
cownikami uczelni. Prof. Kazimierz Karolczak, Rektor UP, prof. 
Katarzyna Potyrała, Prorektor ds. Studenckich, prof. Robert 
Stawarz, Prorektor ds. Rozwoju, prof. Mariusz Wołos, Prorektor 
ds. Nauki, prof. Bogusław Skowronek, Prorektor ds. Kształcenia 
i Małgorzata Grzelewska, Kanclerz UP odpowiadają na pytania 
dotyczące proponowanych zmian w strukturze organizacyjnej 
uniwersytetu.

Dyskusje poprzedza prezentacja multimedialna przedstawiająca 
wyniki prac zespołów rektorskich odpowiedzialnych za zmiany 
w organizacji uczelni. Jedną z najistotniejszych jest wytyczenie 
dwóch płaszczyzn działalności uczelni: naukowej i dydaktycz-
nej. Awanse naukowe realizowane będą w powołanych wy-
działach utworzonych w dziedzinach: nauk humanistycznych, 
społecznych, ścisłych i przyrodniczych oraz nauk o sztuce. Z ko-
lei dydaktyką zajmować się będą instytuty, których składowe 
stanowić mają katedry. Kształcenie doktorantów odbywać się 
będzie w powołanej Szkole Doktorskiej.

Oprócz zmian strukturalnych tematy prezentowane przez kadrę 
zarządzającą dotyczą również procesów ewaluacji, powołania 
Rad Dziedzin i Rad Dyscyplin, Rady Uczelni, możliwości tworze-
nia etatów naukowych i dydaktycznych, publikacji naukowych, 

systemu motywacyjnego, tworzenia szkół doktorskich, a także 
utworzenia kompleksowego systemu  obsługi studentów. 

Zapraszamy do śledzenia informacji związanych z wdrażaniem 
reformy na stronie uczelni:
https://www.up.krakow.pl/konstytucja-dla-nauki.

Tradycją Uniwersytetu Pedagogicznego jest organizacja 
styczniowych spotkań dla społeczności akademickiej.  
15 stycznia 2019 roku w budynku UP gościli emerytowani 
i obecni pracownicy uczelni.

 KONsTyTuCjA DlA NAuKI,

Dorota Rojek-Koryzna

czyli reforma uczelni wyzższych,

 spOTKANIE
Noworoczne

Monika Wąs

Przemówienie prof. Kazimierza Karolczaka, Rektora UP,  
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

https://www.up.krakow.pl/konstytucja-dla-nauki
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 MOMENT

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza,  
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego  
i dr hab. Andrzej Betlej, Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie podjęli 
wspólną decyzję o odwołaniu zaplanowanego koncertu karnawałowego, który 
miał się odbyć 14 stycznia 2019 roku w Galerii Sztuki Polskiej w Sukiennicach. 

Koncert Orkiestry Symfonicznej UP i Chóru EDUCATUS został przełożony 
na 18 lutego 2019 roku, natomiast zaproszeni goście wzięli udział w krót-
kim spotkaniu refleksyjnym, podczas którego przypomniano biografię 
prezydenta Adamowicza. 

Rektor podziękował wszystkim za przybycie, w przemówieniu podkreślił, że 
trudno jest uwierzyć w to, co się stało na gdańskiej scenie Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. „W tym momencie warto być razem, by pokazać, że nie 
ma zgody na szerzenie zła i nienawiści. W obliczu ludzkiej tragedii milkną 
polityczne spory” – zaznaczył prof. Kazimierz Karolczak.

Dorota Rojek-Koryzna

Zdjęcia: Grzegorz Wajda/wajdafoto

 zadumy

sEMINARIuM upAMIęTNIAjąCE 

W seminarium wzięli udział: redaktor Krystyna Rożnowska 
(autorka książki „Antoni Kępiński. Gra z czasem”, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2018), dr hab. Hubert Kaszyński (Instytut Socjo-
logii Uniwersytetu Jagiellońskiego), Anna Grajcarek i Magdalena 
Oberc (Fundacja ad vocem w Krakowie), dr Ewa Radomska (Fun-
dacja PRO UNIVERSITATIS, Instytut Prawa, Administracji i Ekono-
mii UP), uczniowie, studenci i wykładowcy. 

W listopadzie 2018 roku minęła setna rocznica urodzin profesora 
Antoniego Kępińskiego (1918-1972), wybitnego krakowskiego 
lekarza-humanisty, twórcy psychoterapii i psychiatrii aksjologicz-
nej. Z tej okazji w całej Polsce organizowano konferencje, semi-
naria, panele naukowe. Myśli zawarte w książkach Kępińskiego 
(m.in. „Rytm życia”, „Melancholia”, „Lęk”, „Poznanie chorego”) 
od lat nieustannie wzbudzają zainteresowanie nie tylko psychia-
trów i psychologów, ale także artystów, humanistów, antropolo-
gów, socjologów i wszystkich ludzi, którym bliskie są zagadnienia 
poznania i zrozumienia drugiego człowieka. Podczas seminarium 

rozmawiano m.in. o tym, jakim był człowiekiem, o jego niezwy-
kłej umiejętności budowania relacji z ludźmi, wartości spotkania 
i rozmowy, empatii, uważności, odpowiedzialności, akceptacji, 
otwartości na innych, o aktualności i uniwersalności filozofii  
prof. A. Kępińskiego. Człowiek miał dla niego wartość bezwzględną.

Uczestnicy seminarium nie mieli wątpliwości, że we współcze-
snej, złożonej rzeczywistości, w czasach relatywizmu, zagrożeń 
cywilizacyjnych, słabnących więzi międzyludzkich warto sięgać 
do poglądów i myśli zawartych w książkach profesora.

Fot. Tadeusz Sawka

dr Ewa Radomska, Fundacja PRO UNIVERSITATIS

10 stycznia 2019 roku w siedzibie uniwersytetu odbyło 
się seminarium pt. „Profesor Antoni Kępiński i jego sztuka 
poznania człowieka” zorganizowane przez Fundację Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodo-
wej PRO UNIVERSITATIS i Fundację ad vocem w Krakowie.

, ,profesora Antoniego Kęepińnskiego
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Tutoring to metoda edukacyjna kładąca 
nacisk na rozwój studenta przy uwzględ-
nieniu jego indywidualnych predyspozy-
cji, zainteresowań, a także możliwości. 
Rozwiązanie to sprawdziło się w zachod-
nich ośrodkach akademickich, takich jak 
Cambridge czy Oxford, a IHiA UP adaptu-
je je obecnie na krakowski grunt.

12 grudnia 2018 roku odbyło się drugie 
spotkanie w ramach projektu „PRIMUS 
GRADUS”. Zgromadzeni wysłuchali 

prezentacji studentki IHiA UP Marceliny 
Bukowiec na temat jej publikacji za-
tytułowanej „Narodziny skawińskiego 
„Sokoła” (1896-1914)”. Spotkanie miało 
charakter otwarty, mogli w nim uczest-
niczyć zarówno historycy, jak i wszyscy 
zainteresowani tematem prelekcji.  

Oprócz IHiA UP organizatorami wydarze-
nia było Towarzystwo Przyjaciół Skawiny 
(reprezentowane przez Prezesa Stanisła-
wa Grodeckiego) i Muzeum Regionalne 

w Skawinie (reprezentowane przez Dyrek-
tora Czesława Gąsiorowskiego), a mode-
ratorem był pomysłodawca współpracy  
dr Konrad Meus.

Informacje o zbliżających się seminariach, 
konferencjach i innych projektach reali-
zowanych przez IHiA UP znajdują się na 
stronie: http://historia.up.krakow.pl/hia/. 

Instytut Historii i Archiwistyki UP podejmuje współpracę nie tylko z innymi 
jednostkami naukowo-badawczymi, ale również z muzeami, placówkami 
oświatowymi i związanymi z szeroko pojętą kulturą. Realizuje także 
spotkania w ramach projektu tutoringowego „PRIMUS GRADUS”.

sIęgANIE 
Monika Wąs

Dr Konrad Meus, fot. Grzegorz Wajda/
wajdafoto

do najlepszych tradycji

 uNIwERsyTET pEDAgOgICzNy

15 stycznia przedstawiciele Uniwersytetu 
Pedagogicznego i Miejskiego Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej podpisali 
umowę wspierającą bieżące rozgrywki 
drużyny futsalu kobiet. 

W spotkaniu uczestniczyli: Marian Łyko, 
Prezes MPEC, Jerzy Marcinko, Wiceprezes 
MPEC, prof. Kazimierz Karolczak, Rektor 
UP, Małgorzata Grzelewska, Kanclerz UP, 
Andrzej Pikulski, Zastępca Kanclerza UP, 
Renata Kochanik, Kwestor UP i przedsta-
wiciele AZS UP.

Prowadzona od kilku lat na uczelni dru-
żyna futsalu kobiet w sezonie 2016/17 
zdobyła Akademickie Mistrzostwo Polski 
w typach uczelni społeczno-przyrodni-
czych, a rok później wicemistrzostwo. 
Wkrótce przed drużyną kolejne wyzwa-
nia.

W najbliższym czasie współpraca 
z MPEC będzie poszerzona o inwestycje 
związane z infrastrukturą uczelni i do-

tyczyć będzie między innymi planowa-
nego przyłączenia do miejskiej sieci cie-
płowniczej dwóch budynków należących 

do Uniwersytetu Pedagogicznego przy 
ulicy Karmelickiej i Studenckiej.

Dorota Rojek-Koryzna

  zyskał;l nowego mecenasa

Zdjęcie udostępnione przez AZS UP

,

http://historia.up.krakow.pl/hia/
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jAK zAsIlIć

12 grudnia 2018 roku, w czasie Wampiriady, pod hasłem „100 litrów krwi 
w 100-lecie odzyskania niepodległości” organizowanej przez Niezależne 
Zrzeszenie Studentów, odbyła się promocja służby w 11. Małopolskiej 
Brygadzie Obrony Terytorialnej. Studenci mieli okazję spotkać się 
z żołnierzami tej formacji i porozmawiać o zasadach pełnienia terytorialnej 
służby wojskowej, szkoleniu i wyposażeniu.

Wojska Obrony Terytorialnej powstały 
1 stycznia 2017 roku. Stanowią pią-
ty rodzaj Sił Zbrojnych RP obok Wojsk 

Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki 
Wojennej i Wojsk Specjalnych. Powołanie 
WOT było przede wszystkim odpowiedzią 

na zagrożenia dla bezpieczeństwa naszego 
kraju związane z rosyjską agresją na Ukra-
inie i toczonym tam tak zwanym konflik-
tem hybrydowym. W ten sposób Polska 
dołączyła do państw, których siły zbrojne 
składają się z dwóch komponentów: 
operacyjnego i terytorialnego (m.in. ame-
rykańska Gwardia Narodowa, szwedzki 
Hemvarnet, austriacka Miliz, Estońska Liga 
Obrony). Posiadanie takich formacji wyni-
ka również z polskich tradycji, np. Obrony 
Narodowej w okresie II Rzeczypospolitej. 
WOT odwołują się przede wszystkim do 
tradycji Armii Krajowej.  

Liczebność WOT po sformowaniu siedem-
nastu brygad (po jednej w każdym woje-
wództwie, a w województwie mazowiec-
kim dwie) ma wynosić 53 tys. żołnierzy. 

szeregi „terytorialsoów”?,

Moim celem było przedstawienie sposobu i metod tworze-
nia obrazu dającego złudzenie trójwymiarowej przestrzeni. 
Warsztaty oferowały szerszej publiczności zapoznanie się 
z jednym z zadań realizowanych w prowadzonej przeze mnie 
Pracowni Malarstwa Architektonicznego w Wydziale Sztuki 
UP. Dotąd tego typu temat realizowany był jedynie wśród 
studentów kierunku malarstwa. Efekty, jakie przynosiły 
zadania już podczas samej realizacji i reakcje studentów 
na skończoną pracę zachęciły mnie, by wprowadzić ten 
temat jako warsztaty otwarte. Uczestnicy warsztatu przy 
pomocy dość prostych i tanich narzędzi (papier pakowy, 
węgiel rysunkowy, sznurek) mieli możliwość samodzielnie 
wykreślić i wykonać wielkoformatowy rysunek – wszystko 
to w stosunkowo krótkim czasie (zaledwie 90 minut). Zajęcia 
były przeznaczone dla uczniów liceów, ale zakładałem też 
uczestnictwo w nich wszystkich zainteresowanych. Byłem 
pozytywnie zaskoczony kreatywnością i zaangażowaniem 
ze strony uczestników. Pomysł na tego typu zadanie w pro-
gramie studiów wynika z jednego z najpopularniejszych 
współczesnych zjawisk plastycznych, jakim jest sztuka 
tworzona wprost na ulicy. Towarzyszy mu bardzo duże zain-
teresowanie społeczne. Warto, aby nasi przyszli absolwenci 
mieli możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności z tej dziedziny. 
Z technicznego i organizacyjnego punktu widzenia malo-
wanie w przestrzeni miejskiej to ciężka fizyczna praca, ale 

nie może ona zniechęcać, wręcz przeciwnie. To wyzwanie! 
Sztuka ulicy dla ulicy angażuje umysłowo i ruchowo. Projekty 
współczesnych malowideł w przestrzeni miejskiej zaczynają 
ewoluować w kierunku zaskoczenia. Szukając atrakcyjnych 
form wizualnych pojawiają się znane, lecz niestosowane 
tak szeroko możliwości plastyczne, nieraz wręcz szokujące. 
Próbują zatrzymać uwagę przechodnia, wzbudzają zaintere-
sowanie. Zmiany zachodzące w procesie edukacji stawiają 
więc przed kierunkami artystycznymi uczelni nowe zadania. 
Z pedagogicznego punktu widzenia to bardzo istotny fakt 
i trzeba mieć świadomość jego nieodzowności we współcze-
snej szkole. W przypadku tego typu działalności artystycznej 
zaangażowanie zarówno twórców obrazu, jak i ich odbior-
ców, należy rozumieć jako możliwość przekazania swoich 
wrażeń, odczuć, poglądów i oczywiście uzdolnień artystycz-
nych. Równie istotne są: zaangażowanie, spontaniczność, 
współpraca, integracja i postawa twórcza i – co jest nie bez 
znaczenia – odbiór społeczny. Obraz powstaje w miejscu, 
gdzie najważniejsi są zwykli ludzie z najbliższego otoczenia. 
Zapraszam zatem na kolejne warsztaty organizowane przez 
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej UP! Informacje 
o zajęciach na stronie internetowej Wydziału Sztuki.

W ramach promocji Instytutu Malarstwa i Edukacji 
Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie 15 grudnia 2018 roku odbyły się otwarte 
warsztaty plastyczne techniki Street Art. Opowiada 
o nich felieton dr. Jacka Pasiecznego z Wydziału 
Sztuki UP.

wprost na ulicy
szTuKA TwORzENIA

dr Przemysław Wywiał, Wydział Politologii UP

  zyskał;l nowego mecenasa

Uczestnicy warsztatów, fot. Jacek Pasieczny
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Do podstawowych zadań WOT należą: 
prowadzenie działań obronnych we 
współdziałaniu z wojskami operacyjnymi 
i wsparcia oraz elementami układu poza-
militarnego, prowadzenie samodzielnych 
działań niekonwencjonalnych, przeciwdy-
wersyjnych i przeciwdesantowych, udział 
w zabezpieczeniu przyjęcia i rozwinięcia 
sojuszniczych sił wzmocnienia w nakaza-
nych rejonach, realizacja przedsięwzięć 
z zakresu zarządzania kryzysowego, pro-
wadzenie działań informacyjnych. Trzon 
WOT stanowią ochotnicy, którzy pełnią 
terytorialną służbę wojskową, z powo-
dzeniem godząc ją z życiem zawodowym 
i rodzinnym w cywilu. Aby zasilić szeregi 
„terytorialsów” trzeba posiadać obywatel-
stwo polskie, być pełnoletnim, zdrowym 
fizycznie i psychicznie, niekaranym, nie 
pełnić innego rodzaju służby wojskowej 
i nie posiadać przydziału kryzysowe-
go. Jeśli spełnia się te warunki, należy 
we właściwej Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień złożyć wniosek o powołanie 
do terytorialnej służby wojskowej.  

Osoby, które odbyły służbę wojskową, 
przechodzą na początek ośmiodniowe 
szkolenie wyrównawcze, natomiast ci, 
którzy dotąd nie mieli styczności z woj-
skiem – szesnastodniowe szkolenie pod-
stawowe zakończone uroczystą przysięgą 
wojskową. Następnie żołnierz szkoli się 
w systemie: jeden weekend w każdym 
miesiącu. Dodatkowo co roku odbywa 
czternastodniowe szkolenie podsumowu-
jące w warunkach poligonowych. Łącznie 

daje to trzydzieści sześć dni szkolenia 
w roku. System został skonstruowany 
w taki sposób, by w ciągu pierwszych 
trzech lat służby żołnierz uczestniczył mi-
nimum w stu dwudziestu czterech dniach 
szkolenia. W tym czasie przechodzi się 
kolejno etapy szkolenia indywidualnego, 
specjalistycznego i zgrywania pododdzia-
łów. W szkoleniu kładzie się nacisk przede 
wszystkim na umiejętności praktyczne, 
w tym szczególnie strzeleckie.  

Mottem „terytorialsów” jest „zawsze 
gotowi – zawsze blisko”. Podkreśla ono 
ich terytorialność. Nie chodzi tylko o ob-
szar na mapie czy odległość z domu do 

pracy, ale także o przynależność do naszej 
małej ojczyzny – regionu i zamieszkującej 
ją społeczności, z których pochodzimy. 
Terytorialność oznacza również gotowość 
do obrony i wspierania rodzin, bliskich 
i sąsiadów – stąd wprost wywodzi się 
misja żołnierzy WOT: „obrona i wspieranie 
lokalnych społeczności”.   

W 11. Małopolskiej Brygadzie Obro-
ny Terytorialnej służby już kilkunastu 
reprezentantów Uniwersytetu Pedago-
gicznego: są to zarówno wykładowcy, 
jak też studentki i studenci. Może wśród 
czytelników „Commentarii Academici” są 
kolejni „terytorialsi”? 

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

17 stycznia na Uniwersytecie 
Pedagogicznym odbyło się spotkanie 
promocyjne programu edukacji 
wojskowej studentów w ramach 
Legii Akademickiej. Ze studentami 
zainteresowanymi odbyciem szkolenia 
wojskowego spotkali się m.in.  
prof. dr hab. Bogusław Skowronek, 
Prorektor ds. Kształcenia i ppłk Zbigniew 
Pustułka, Szef Wydziału Mobilizacji 
i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Krakowie.

Studenci mogli zapoznać się z zasadami 
kursu teoretycznego, który zostanie 
przeprowadzony w drugim semestrze 
na naszej uczelni, a także organizacją 
szkolenia praktycznego w ośrodkach 

i jednostkach wojskowych w czasie 
wakacji. Młodzi ludzie mieli też 
możliwość porozmawiania ze swoimi 
koleżankami i kolegami, którzy odbyli to 
szkolenie w zeszłym roku.

lEgIA 

Dr Przemysław Wywiał, Wydział Politologii UP

Akademicka

Szkolenie praktyczne w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych  
we Wrocławiu, fot. udostępnione przed dr. P. Wywiała
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gEOgRAfIA
przemyslłu i uslług, ,

Jubileusz 100-lecia Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego stał się motywacją 
do podjęcia próby podsumowania 
dotychczasowych osiągnięć badawczych 
geografii przemysłu i usług, a także do 
syntezy prezentowanych wyników badań 
i zaproponowania nowych koncepcji.

3 i 4 grudnia 2018 roku w Krakowie odbyła się 
34. Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
pt. „Problematyka badawcza geografii przemysłu 
i usług” (34th International Scientific Conferen-
ce „Research Issues in Geography of Industry 
and Services”). Organizatorami wydarzenia byli: 
Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Prze-
strzennej Uniwersytetu Pedagogicznego, Komi-
sja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego, Komisja Nauk Ekonomicznych 
i Statystyki PAN Oddział w Krakowie. 

Zaproponowane w ramach konferencji kierunki dalszego rozwo-
ju geografii przemysłu i usług, a także poruszana problematyka 
badawcza, nawiązały ściśle do zmieniających się uwarunkowań 
wywoływanych przez nasilający się postęp cywilizacyjny. Wspo-
mniano o ograniczeniach i skutkach polskiej polityki przemy-
słowej w latach transformacji i współcześnie. Dyskutowano 
zarówno o strategii przedsiębiorstw międzynarodowych jako 
problemie badawczym geografii przedsiębiorstw, jak i o pro-
gnozach zatrudnienia w sektorze przemysłu i usług w Polsce. 
Omówiono znaczenie turystyki dla rozwoju lokalnego i regio-
nalnego. Zaprezentowano temat rajów podatkowych w kon-dr Monika Płaziak, Wydział Geograficzno-Biologiczny

Fotolia.com

21 grudnia 2018 roku odbyło się jedno 
z ważniejszych wydarzeń mających 
wpływ na rozwój infrastruktury uczelni.  
Prof. Kazimierz Karolczak, Rektor UP 
podpisał akt notarialny zakupu gruntu 
znajdującego się w rejonie ulicy Armii 
Krajowej. Pieniądze na przeprowadzenie 
transakcji udało się uzyskać dzięki 
staraniom i negocjacjom prowadzonym 
na poziomie ministerialnym przez 
Małgorzatę Grzelewską, Kanclerz UP 
i dr. inż. Andrzeja Pikulskiego, Zastępcę 
Kanclerza UP. 

Do tej pory ziemia należała do prywat-
nych właścicieli, a jej przejęcie jest ko-
lejnym elementem scalania powierzchni 
pod planowaną budowę Centrum Sportu 
Uniwersytetu Pedagogicznego. Obecnie 
w zasobach uczelni znajduje się około 
osiemdziesięciu procent powierzchni 
niezbędnej do zrealizowania budowy 
nowoczesnego akademickiego kompleksu 
sportowego. Nad procedurą podpisania 
umowy notarialnej czuwała  mecenas 
Sylwia Barutowicz-Wieczorek, a spotka-
niu towarzyszyli Małgorzata Grzelewska, 
Kanclerz UP, dr. inż. Andrzej Pikulski, 
Zastępca Kanclerza UP i Wojciech Biernat, 
kierownik Działu Administracyjno-Gospo-
darczego. 

zAKup gRuNTu  

Dorota Rojek-Koryzna

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

na nowe inwestycje UP
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tekście optymalizacji podatkowej polskich firm. Wspomniano 
także o wpływie światowego kryzysu na zmianę preferencji 
miejsca zamieszkania czy prognozach zatrudnienia w sektorze 
przemysłu i usług w Polsce. Podczas obrad podjęto szczególnie 
aktualne tematy takie jak: konkurencyjność polskiej gospodarki 
na tle Unii Europejskiej, przemysł 4.0, innowacyjność i startupy. 

Nie sposób wymienić wszystkich poruszanych kwestii, 
ponieważ na konferencję zgłoszono prawie sto referatów 
i uczestniczyło w niej ponad sto pięćdziesiąt osób 
reprezentujących liczne ośrodki naukowe krajowe i zagraniczne. 
Wśród nich znalazło się również kilkunastu nauczycieli szkół. 
Ponadto w konferencji wzięło udział ponad stu studentów 
i doktorantów, a także innych osób zainteresowanych 
prezentowaną problematyką. Krajowe jednostki naukowe 
reprezentowali przedstawiciele ponad dwudziestu ośrodków 
akademickich i instytucje prowadzące badania z tego zakresu 
(Polska Akademia Nauk w Warszawie, Polskie Towarzystwo 

Geograficzne Oddział w Krakowie, Pomorskie Biuro Planowania 
Regionalnego w Gdańsku i Urząd Statystyczny w Bydgoszczy). 
Prelekcje zagraniczne zostały przygotowane przez 
przedstawicieli ośrodków naukowych i badawczych z sześciu 
krajów: Czech, Kazachstanu, Rosji, Turcji, Ukrainy i Węgier. 
Referaty wygłoszone podczas konferencji, po odpowiednich 
uzupełnieniach i recenzjach, zostaną opublikowane w formie 
artykułów naukowych w kolejnych zeszytach czasopisma 
„Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego”.

Organizatorzy zapraszają na następną konferencję z tego 
cyklu: 35. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Funk-
cje przemysłu i usług w rozwoju społeczno-ekonomicznym 
układów przestrzennych” (35th International Scientific 
Conference ”The Functions of Industry and Services in the 
Socio-Economic Development of Spatial Systems”) odbędzie 
się w Krakowie w dniach 2-3 grudnia 2019 roku.

pO CO NAM 

Tereny te mają różne nazwy (mokradła, bagna, błota, torfowiska, 
moczary, podmokłości itp.). Stanowią ważny element przestrze-
ni geograficznej, pełnią różnorodne funkcje, posiadają dużą 
wartość krajobrazową, są przedmiotem specjalistycznych badań. 
Dzięki nim coraz lepiej rozumiemy, czym są mokradła i dlaczego 
należy je chronić. Zagadnienia dotyczące genezy, funkcjonowania 
i roli torfowisk są jednak na tyle złożone, że wymagają współpra-
cy badaczy reprezentujących nauki o Ziemi czy biologiczne, ale 
także nauki społeczne czy humanistyczne.  

Mokradła są istotnym składnikiem globalnej bio- i georóżno-
rodności. Odgrywają dużą rolę w magazynowaniu wody oraz 
węgla, istotnych z punktu widzenia zmian klimatu czy zagrożenia 
powodziowego. Bardzo często podkreśla się, że w strukturze 
światowych zasobów węgla wszystkich gleb świata, na torfowi-
ska i deponowane w nich osady organiczne przypada aż 20 proc. 
(tj. trzykrotnie więcej niż w tropikalnych lasach deszczowych).  

Ekosystemy bagienne stanowią jedne z najbardziej zagrożonych 
siedlisk wskutek częstych melioracji tych obszarów i rabunko-
wej (często nielegalnej) eksploatacji torfu. Podczas tegorocznej 
sesji naukowej przejawy degradacji antropogenicznej na jednym 
z torfowisk wysokich w Ludźmierzu na Podhalu były przedmio-
tem wystąpienia dr. Witolda Juchy i Pauliny Mareczki (student-
ki geografii drugiego stopnia). Prezentacja zawierała wyniki 
inwentaryzacji przeprowadzonej przez Studenckie Koło Naukowe 

Geografów w 2018 roku. Kulturowa rola obszarów podmokłych 
na przykładzie relacji ekosystemy torfowiskowe a budownictwo 
historyczne Krakowa, stanowiła treść wystąpienia prof. Adama 
Łajczaka i dr Roksany Zarychty.  

Odkładanie się kolejnych warstw torfu w funkcjonujących 
torfowiskach powoduje, że ekosystemy te stanowią także zapis 
dziejów środowiska geograficznego (zmian klimatu, roślinności) 
zachodzących zarówno w samym obiekcie, jak i w ich otoczeniu. 
Ma to kluczowe znaczenie dla interdyscyplinarnych badań pale-
ośrodowiskowych. Tematyka ta stanowiła zasadniczą treść w na-
stępnych wystąpieniach. Pierwsze z nich, wygłoszone w imieniu 
szerszego zespołu przez dr hab. Renatę Stachowicz-Rybkę 
z Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie, dotyczyło 
rekonstrukcji zmian klimatu i środowiska życia Stephanorhinus 
kirchbergensis. Prezentacja dotyczyła unikatowego znaleziska 
w Polsce – przedstawiciela wymarłego gatunku ciepłolubnego 
nosorożca. Jego szkielet znaleziono w osadach jeziornych i tor-
fowych pod Gorzowem Wielkopolskim w trakcie budowy drogi 
S3. Kolejne wystąpienie dotyczyło ewolucji paleoekologicznej 
fosy wokół późnośredniowiecznego gródka w Rozprzy, który 
jest położony w dolinie Luciąży koło Piotrkowa Trybunalskie-
go. Wyniki badań, stanowiące fragment rezultatów szerszego 
projektu dotyczącego archeologii środowiskowej, zaprezentował 
dr hab. Piotr Kittel z Uniwersytetu Łódzkiego. Ostatni referat był 
związany z badaniami prowadzonymi w rezerwacie Białe Ługi 
(Góry Świętokrzyskie). Dr Daniel Okupny przedstawił w nim 
dotychczasową wiedzę na temat genezy i przydatności do badań 
paleogeograficznych torfowisk tego obszaru.

dr Daniel Okupny, dr Witold Jucha, Instytut Geografii UP

 te mokradłla?,
Już po raz trzeci Uniwersytet Pedagogiczny brał 
czynny udział w obchodach rocznicy uchwalenia 
Konwencji Ramsarskiej o Ochronie Obszarów 
Wodno-Błotnych (2 lutego 1971 roku), czyli 
Światowego Dnia Mokradeł. 5 lutego 2019 roku 
w Instytucie Geografii odbyła się sesja naukowo-
dyskusyjna pod patronatem Sekretariatu Konwencji 
Ramsarskiej i Centrum Ochrony Mokradeł.

Uczestnicy projektu na torfowisku Baligówka, fot. Witold Jucha
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Od 12 do 19 października 2018 roku 
w Schronisku Młodzieżowym w Gro-
dzisku  (Gmina Zator) odbył się drugi 
plener dla studentów Wydziału Konser-
wacji i Restauracji Dzieł Sztuki Krakow-
skiej ASP i Instytutu Malarstwa i Edukacji 
Artystycznej UP w Krakowie. Brali w nim 
udział studenci od drugiego do czwartego 
roku pod opieką dr. Jacka Pasiecznego 
(UP) i studenci trzeciego roku  pod nadzo-
rem dr. Szymona Wojtanowskiego (ASP). 

Tego typu spotkania i wymiana doświad-
czeń stanowią swoistą „twórczą inte-

grację”, tak istotną w procesie dydak-
tycznym. Studenci mogli się nawzajem 
porównywać i konfrontować artystyczne 
dokonania. To także dodatkowy czas na 
malowanie, w tym roku przy niezwykle 
sprzyjającej pogodzie.

Podsumowaniem pleneru było otwarcie 
wystawy pt.: „Jesień w Dolinie Karpia”, 
które odbyło się 15 grudnia 2018 roku. 
Tradycyjnie wernisaż odbył się w Galerii 
Szklanej Regionalnego Ośrodka Kultury 
w Zatorze. Uroczystego otwarcia wy-
stawy, którą przygotowali opiekunowie 

pleneru, dokonali Mariusz Makuch 
(Burmistrz Zatora) i dyrektor Ośrodka 
Kultury – gospodarz pleneru Elżbieta 
Mostowik, a także przedstawiciele ośrod-
ków akademickich: prof. dr. hab. Łukasz 
Konieczko, dr Katarzyna Stępień (ASP)  
i prof. dr. hab. Stanisław Sobolewski (UP). 

Wystawę prac studentów obu uczelni 
można było oglądać do 8 stycznia 2019 
roku. Plener dokumentuje katalog opra-
cowany przez ASP w Krakowie i wydany 
przez Gminę Zator.

Zdjęcia: Tomasz Bulek, „Kulturalny Powiat”

TwóRCzA INTEgRACjA
dr Jacek Pasieczny, kierownik Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej
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gAlOwy KONCERT NOwOROCzNy

25 stycznia w Auli Głównej UP odbył się Galowy Koncert Nowo-
roczny, który otworzył występ fortepianowy Klaudii Syjud i Gajusza 
Kęski. Zebrani goście mieli okazję wysłuchać m. in. „Poloneza” 
z filmu „Pan Tadeusz” czy „Walca” z filmu „Maskarada” w wykona-
niu Orkiestry Symfonicznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra-
kowie pod batutą Małgorzaty Tęczyńskiej-Kęskiej. Utwory „Kto me 
usta całuje ten śni” (z operetki „Giuditta”) i „Mein Herr Marquis”  
(z operetki „Zemsta Nietoperza”) zaprezentowali Joanna Radzi-
szewska-Sojka (sopran) i Gajusz Kęska (fortepian). 

Dla społeczności i wszystkich osób związanych z Uniwersytetem 
Pedagogicznym koncert stanowił wspaniałą okazję do spotkania 
przy muzyce. 

Monika Wąs

za nami

Zdjęcia: Grzegorz Wajda/wajdafoto
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Barbara Cygan

Interdyscyplinarne 
konteksty diagnozy 
małego dziecka

Autorka wpisuje się swą 
publikacją w  obszar roz-
wiązań praktycznych 
ważnych dla pedagogiki, 
szczególnie w kontekście 
znaczenia diagnozy inte-
rakcyjnej oraz wspoma-
gania i wspierania dzieci 
ze specjalnymi potrzeba-
mi rozwojowymi, co po-
kazuje w zamieszczonym 
w książce case study.

Zawartość: Wprowadze-
nie; 1. Problematyka dia-
gnozy w świetle literatury przedmiotu; 2. Rozpoznanie zaburzeń roz-
wojowych dziecka i wspomaganie jego rozwoju; 3. Badania własne. 

Bernadeta Stano

Artysta w fabryce. 
Dwa oblicza mecenatu 
przemysłowego w PRL

Rozprawa dotyczy waż-
nego problemu – relacji 
sztuki i przemysłu w Pol-
sce w  drugiej połowie  
XX wieku. Jest to studium 
z zakresu życia artystycz-
nego, którego autorka, 
opierając się na obszernej 
kwerendzie archiwalnej 
i  prasowej, zarówno re-
konstruuje podstawy ca-
łego procesu działań na 
styku sztuki i  przemysłu, 
wychodząc od dyrektyw 
ideologicznych PZPR, po-
przez uchwały ZPAP, a na konkretnych umowach z fabrykami koń-
cząc, jak i odtwarza ze szczegółami przebieg poszczególnych akcji 
plenerowych, łącznie z  różnego rodzaju niedogodnościami, wyni-
kającymi z marnych warunków kwaterunkowych czy niedoborów 
materiałów, które miały być zapewniane przez konkretne zakłady. 
Dużo nowych faktów i  ustaleń przynosi opracowanie dotyczące 
teorii i praktyki upowszechniania sztuki, a także działań plastyków 
zakładowych czy działań w zakresie humanizacji przestrzeni pracy.

Zawartość: Słowo wstępne; 1. Społeczny mecenat przemysłowy; 
2. Pasożyt na plenerze? Akcje plenerowe w  otulinie przemysłu; 
3. „Przemysłowe” akcje artystyczne i plenery. Studium wybranych 
przypadków; 4. Robotnik sztuki w „terenie”.

Ireneusz Kowalewski

Klimat społeczny 
wybranych szkół 
wyższych w Unii 
Europejskiej a stan 
zdrowia i zachowania 
zdrowotne w percepcji 
studentów

Książka traktuje o  cało-
ściowym obrazie zdrowia 
człowieka na przykładzie 
środowiska akademickie-
go w  wybranych krajach 
Unii Europejskiej. Stano-
wi próbę diagnozy stanu 
zdrowia młodzieży akade-
mickiej w ujęciu holistycz-
nym (ujęcie społeczno- 
ekologiczne).

Zawartość: 1. Zdrowie i czynniki je warunkujące; 2. Rozwój, zdrowie 
i zachowania zdrowotne studentów; 3. Klimat społeczny; 4. Proce-
dura badań własnych; 5. Prezentacja wyników badań.

Mirosław Michalik

Lingwistyczno-
-logopedyczne 
podstawy komunikacji 
alternatywnej 
i wspomagającej. 
Ujęcie metodologiczne

Książka jest prezen-
tacją nowego obszaru 
badawczego, odkrytego 
na styku lingwistyki, 
logopedii i komunikacji 
alternatywnej. Otwiera 
nowe pole badawcze, 
proponuje modele po-
stępowania terapeu-
tycznego, dostosowuje 
narzędzia lingwistyczne 
do praktyki terapeutycznej, zawiera refleksję głęboką. Autor 
łączy dwa wymiary: fundamentalistyczny świat lingwistycznie 
zorientowanej logopedii z przestrzenią wybiórczej ortodoksji 
metodyki AAC.

Zawartość: Wprowadzenie; 1. Komunikacja alternatywna 
i wspomagająca; 2. Niemówienie i niemowność; 3. Kompeten-
cja lingwistyczna jako rama metodologiczna dla metodyki AAC; 
Zakończenie.

NOwOŚCI wyDAwNICzE
Lektury na zimowe wieczory

Opracowanie:  
Natalia Ryś
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wszEChNICA EDuKACjI pRAwNEj 
im. Hugona Kołłąllataja

Pierwsza inicjatywa powstała już wiosną 
2018 roku. Nowo zatrudnieni prawnicy  
dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska  
i dr Marcin Mazgaj zorganizowali 
Studencką Poradnię Prawną. Wraz 
z kilkunastoma studentami przygotowali 
projekt logo, otrzymali lokal i zaczęli 
działalność. Od końca listopada są 
to już regularne dyżury (poniedziałek 
w godzinach od 16 do 19, pokój 468), 
które urozmaicają oferty tematyczne 
proponowane okresowo: porady 
z zakresu prawa rodzinnego, prawa 
karnego, prawa pracy i tym podobne. 
Porady te nie mają oczywiście sankcji 
profesjonalnej, ale mogą stanowić 
dobrą wskazówkę dla wszystkich, 
którzy szukają pierwszej pomocy 
prawnej. Jak informują adiunkci – 
opiekunowie poradni, na razie tłoku 
petentów tam nie ma, ale widoczne jest 
zainteresowanie w e-mailach i podczas 
korytarzowych „szeptanek”.

Kolejny podmiot związany z tą inicjatywą 
to Centrum Badań Prawnych nad 
dzieckiem i rodziną. Autorką projektu 
jest dr Elżbieta Maj, a do pracy zgłosiło 
się jeszcze kilkoro prawników:  
dr Agnieszka Ogrodnik-Kalita, dr Marek 
Stych, dr Beata Pawlica (socjolog),  
mgr Wojciech Glac (asystent w Instytucie 
Spraw Społecznych). To osoby z bogatym 
dorobkiem naukowym z zakresu prawa 
rodzinnego i administracyjnego, niektóre 
z nich posiadają również doświadczenie 
praktyczne. Zespół będzie podejmował 
krajowe i międzynarodowe badania 
naukowe, organizował szkolenia, 
prowadził działania doradcze i eksperckie. 
Wzbogaci to dorobek naukowy autorów, 
a wynikami zostaną zainteresowane 
instytucje i organizacje działające na rzecz 
dzieci i rodziny.

Najnowszą inicjatywą prowadzoną 
w ramach Wszechnicy Edukacji Prawnej 

są cykliczne seminaria naukowe. 
Pierwsze odbyło się 6 grudnia z udziałem 
prof. dr. hab. Jerzego Jaskierni (ministra 
sprawiedliwości w latach 1995-96, 
posła pięciu kadencji), który wygłosił 
wykład pt. „Wpływ standardów 
międzynarodowych na Konstytucję 
i system ustrojowy RP”. Jak zapewnia 
organizator seminariów dr Adam Pązik, 
w 2019 roku możemy się spodziewać 
innych wybitnych prelegentów, 
między innymi z Sądu Najwyższego 
i Państwowej Komisji Wyborczej. Do 
udziału w seminarium są zapraszani 
przedstawiciele krakowskiego środowiska 
prawniczego: sędziowie, adwokaci, 
prokuratorzy, notariusze, radcowie. 
Jednak podczas inauguracyjnego wykładu 
najliczniejszą grupą byli oczywiście 
studenci prawa UP, którzy często 
odbywają praktyki zawodowe w biurach 
wymienionych specjalistów.

Podjęcie opisanych inicjatyw uzasadnia 
dyrektor IPAiE prof. dr hab. Andrzej 
Piasecki: „Staramy się, aby prawo na 
naszym uniwersytecie miało swoją 

specyfikę. Jest to nie tylko praktyczny 
profil umożliwiający studentom 
szerszy kontakt z krakowskim 
środowiskiem prawniczym. Chodzi 
także o pedagogiczny wymiar tego 
kierunku studiów, co z oczywistych 
względów wpisuje się w misję 
uczelni. Kształcimy prawników, ale 
i wychowujemy wszystkich studentów 
w duchu poszanowania prawa. Chcemy 
taką otwartą dydaktyką oraz ekspercką 
poradą wyjść poza ramy akademickie 
i zachęcić do współpracy osoby, które 
potrzebują pomocy prawnej albo 
interesują się tą dyscypliną naukową. 
Odwołujemy się do tradycji Komisji 
Edukacji Narodowej, nawiązujemy do 
wzoru zaangażowania zacnego Patrona, 
liczymy, że taka forma działalności 
naukowej na rzecz społeczeństwa 
zostanie pozytywnie oceniona zarówno 
przez mieszkańców Krakowa, jak i przez 
ministerstwo, przy okazji pierwszej 
ewaluacji”.

Taką nazwę nosi nowa inicjatywa pracowników i studentów Instytutu 
Prawa, Administracji i Ekonomii. Jej zasięg wykracza jednak poza ramy 
Uniwersytetu Pedagogicznego, a główną formą działania są spotkania 
z ekspertami i porady specjalistów z różnych dziedzin prawa. Oferta ma 
charakter otwarty, prospołeczny i edukacyjny.

Drugie seminarium Wszechnicy Edukacji Prawnej pt. „Specyfika tłumaczeń prawniczych 
z języka angielskiego”, fotografia udostępniona przez IPAiE

,, ,
dr Iwona Lupa-Wójcik, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
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Ile darów i datków finansowych udało się zebrać?
Łącznie zebraliśmy ponad dwadzieścia jeden tysięcy złotych i po-
nad dwa tysiące kilogramów karmy dla psów i kotów. Pod wzglę-
dem finansowym był to najwyższy wynik, jaki Akcja SOS uzyskała 
w całej swojej historii. A patrząc łącznie na jej osiągnięcia, do 
tej pory zebraliśmy już ponad osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 
i przekazaliśmy ponad 17 ton karmy dla zwierząt. To bardzo nas, 
wolontariuszy, cieszy, bo pokazuje, jak ważną rzecz robimy dla 
bezdomnych zwierząt i z jak pozytywnym odzewem społeczności 
akademickiej się spotykamy.

Jakie placówki w tym roku skorzystały z pomocy?
W bieżącej edycji wsparliśmy cztery jednostki: KTOZ Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie, Przytulisko dla Zwierząt 
w Harbutowicach, Schronisko Psie Pole w Racławicach, a także 
Przytulisko dla kalekich i skrzywdzonych zwierząt – Łetkowice-
Kolonia. W zależności od potrzeb tych schronisk albo kierowaliśmy 
do nich zebrane produkty, albo zrealizujemy dla nich wskazane 
zakupy. Mogły to być zarówno specjalistyczne karmy, jak i zaawan-
sowany sprzęt medyczny. 

na jakie trudności lub niedogodności napotkała akcja SoS? 
Najczęściej jest to zbyt mała liczba wolontariuszy, którzy prowa-
dzą zbiórkę. Nie pozwala nam to na poprowadzenie inicjatywy 
z dużym rozmachem w każdej 
części uczelni i dotarciu do 
wszystkich instytutów. Pewnym 
problemem są też podobne, ale 
mniejsze zbiórki dla zwierząt 
organizowane na terenie uczelni 
w okresie przedświątecznym. 
Oczywiście cel takich przedsię-
wzięć jest szczytny, ale z punktu 
widzenia społeczności akade-
mickiej wygląda to podejrzanie, 
gdy w tym samym czasie, w tym 
samym budynku, ale po przeciw-
nych stronach korytarza organi-
zowane są dwie odrębne zbiórki. 
W wielu miejscach udaje się nam 
łączyć z innymi wolontariuszami, 
ale niestety nie wszędzie jest chęć 
takiego współdziałania. Wydaje 
się jednak, że warto podjąć trud 

negocjacji takich połączeń, bo wspólnymi siłami można osiągnąć 
o wiele więcej, a skorzystają na tym bezdomne zwierzęta, na czym 
przecież wszystkim wolontariuszom zależy. 

warto w tym miejscu podkreślić ogromne zaangażowanie 
wolontariuszy i osób, które wsparły akcję…
Oczywiście, wszyscy wykonali ogromną pracę. W zbiórce wzięło 
udział 90 osób. Musimy jednak pamiętać, że osoby te prowadziły 
Akcję SOS w 10 jednostkach naukowych (czasami ogromnych, 
jak np. Uniwersytet Jagielloński czy Akademia Górniczo-Hutnicza) 
i założyły 63 punkty zbiórki. Na terenie Uniwersytetu Pedago-
gicznego działało aktywnie 11 osób (dwóch pracowników, dwóch 
doktorantów i siedmioro studentów), którym przewodniczyła 
dr Katarzyna Możdżeń z Instytutu Biologii. Pełniła ona funkcję 
koordynatora uczelni i świetnie się z niej wywiązała, bo Akcja 

AKCjA DlA
bezdomnych 
zwierzaąt

Dr hab. Łukasz Binkowski koordynator Akcji SOS 
- Uczelnie Schroniskom w rozmowie z Dorotą 
Rojek-Koryzną opowiedział komu i dlaczego chce 
podziękować za wsparcie inicjatywy, jakim jednostkom 
udało się pomóc, ile datków zabrano i z jakimi 
trudnościami musiał się zmierzyć, aby osiągnąć cel. 

Grafika udostępniona przez organizatorów Akcji SOS

Fot. Paweł Dudzik

,
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CDK to jednostka, której głównymi celami są koordynacja 
procesu organizacji, prowadzenia i funkcjonowania studiów 
podyplomowych na poziomie ogólnouczelnianym, a także 
działań w zakresie rozwoju kompetencji. Poszczególne wydziały 
i instytuty dbają o stronę merytoryczną, a także organizacyjną 
związaną z prowadzeniem studiów podyplomowych. Jednak 
niektóre procesy i zadania są powielane. Przejęcie ich przez CDK 
pozwoli na osiągnięcie efektu synergii i odciążenie jednostek.

Jednym z pierwszych efektów pracy CDK jest stworzenie nowej 
strony internetowej przedstawiającej całościową ofertę studiów 
podyplomowych realizowanych na UP. W pierwszym kwarta-
le 2019 roku nowa witryna studiapodyplomowe.up.krakow.pl 
rozpocznie oficjalnie swoją działalność. Wszystkie treści będą 
na bieżąco aktualizowane i uzupełniane. Niezwykle ważnym 
elementem nowej strony jest prezentacja programów studiów 
i opinii absolwentów. Kolejnym etapem zmian związanych z or-
ganizacją studiów podyplomowych będzie sposób prowadzenia 
rekrutacji. Od czerwca 2019 roku zadanie to przejmie CDK.

W zakresie rozwoju kompetencji CDK realizuje obecnie kilka 
zadań. Do najważniejszych należy zaliczyć koordynację działań 
związanych z komponentem szkoleniowym projektu „Uczel-
nia najwyższej jakości – UP to the TOP” (projekt realizowany 
w Biurze Rozwoju). Pierwsze szkolenia podnoszące kompetencje 
kadry naukowo-dydaktycznej zorganizowane zostaną już na 

początku roku. Kolejne obejmą kadrę zarządczą uczelni, a także 
administracyjną. Łącznie z kursów i szkoleń skorzysta czterystu 
dziewięćdziesięciu dwóch pracowników uczelni w przeciągu 
najbliższych dwóch lat.

Z obszarem rozwoju kompetencji ściśle powiązany jest projekt 
„Mistrzowie dydaktyki” koordynowany przez CDK. W ramach 
tego projektu trzynastu nauczycieli akademickich będzie mogło 
uczestniczyć w zagranicznych wizytach studyjnych, aby zdobyć 
wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania tutoringu. Nabyte 
kompetencje pozwolą na stworzenie modelu wsparcia i kształce-
nia studentów wybitnie uzdolnionych.

CDK wychodzi także na zewnątrz z zadaniami z zakresu dosko-
nalenia kompetencji. W ramach tak zwanej trzeciej misji uczelni 
obecnie realizowany jest projekt „Poznawaj świat zdrowo –  
Zdrowy styl życia ucznia warunkiem efektywności w nauce 
i wzrostu kompetencji”, gdzie kursami edukacyjnymi objętych 
będzie łącznie prawie trzysta osób, w tym stu dziewięćdziesię-
ciu dwóch uczniów w wieku 6–12 lat. Nad merytoryczną stroną 
projektu czuwa Studium Kształcenia Nauczycieli.

Uniwersytet Pedagogiczny promuje koncepcję uczenia się przez 
całe życie, dlatego do tej pory powstały Uniwersytet Dzieci 
i Rodziców oraz Uniwersytet III Wieku. W drugiej połowie roku 
planowane jest uruchomienie z inicjatywy CDK Uniwersyte-
tu II Wieku. W ramach UIIW w dofinansowanych szkoleniach 
będą mogły wziąć udział osoby w wieku 30–50 lat. Przewiduje 
się, że do końca przyszłego roku będzie ich ponad dwieście. 
Zakładany wzrost kompetencji pozwoli im na poszerzenie 
wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwój zainteresowań, a także 
przyczyni się do pobudzenia aktywności społecznej, edukacyjnej 
i kulturalnej.

Zapis „2+2=5” przeczy wszelkim zasadom matematyki, 
ale dobrze obrazuje wynik, który mogą uzyskać współ-
pracujące ze sobą zespoły. Skoordynowane działanie 
wszystkich osób zaangażowanych w dany projekt daje 
lepsze rezultaty niż te, które można uzyskać pracując 
indywidualnie. Ta prawidłowość jest nazywana efektem 
synergii. Skutecznie zarządzane instytucje korzystają 
z niego organizując pracę, dlatego w lipcu ubiegłego 
roku w Uniwersytecie Pedagogicznym zostało powołane 
Centrum Doskonalenia Kompetencji.

DlA uzysKANIA
efektu synergii

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Renata Juraszczyk, kierownik Centrum Doskonalenia Kompetencji

SOS na terenie UP przeprowadzona była w pełni profesjonalnie. 
Na uznanie zasługuje również pani Halina Łabuz z dziekanatu 
Wydziału Geograficzno-Biologicznego, która od lat w trakcie 
trwania Akcji SOS włącza się w aktywną zbiórkę na terenie 
uczelni, aktywizując do niej przede wszystkim pracowników 
Uniwersytetu Pedagogicznego. W tym roku pomógł także Zespół 
Poligrafii UP, pan Marek Żołądek i Zespół Abraxas, który uświetnił 
dzień otwarty Akcji SOS w Klubie Bakałarz. Dziękujemy też za 
poparcie naszych działań prof. dr. hab. Kazimierzowi Karolczako-
wi, Rektorowi Uniwersytetu Pedagogicznego, dr hab. Katarzynie 
Potyrale, prof. UP, Prorektor ds. Studenckich i mgr Małgorzacie 
Grzelewskiej, Kanclerz UP. Bez ich przychylności i wsparcia 
przeprowadzenie Akcji SOS na terenie naszej uczelni nie byłoby 
w ogóle możliwe. 

w tym roku w akcji SoS oprócz uniwersytetu Pedagogicznego 
wzięły udział:
•	 akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
•	 akademia Sztuk Pięknych im. Jana matejki
•	 Politechnika krakowska im. Tadeusza kościuszki
•	 uniwersytet Jagielloński
•	 uniwersytet rolniczy im. Hugona kołłątaja
•	 Polska akademia nauk wraz z Instytutami:

 � Botaniki im. w. Szafera,
 � fizjologii roślin im. f. Górskiego,
 � katalizy i fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera,
 � Systematyki i ewolucji zwierząt.

Aktualne informacje na temat Akcji i jej planów można znaleźć 
na www.akcjasos.org oraz www.facebook.com/AkcjaSOS.  

http://
http://www.facebook.com/abraxaszespol
http://www.akcjasos.org
http://www.facebook.com/AkcjaSOS
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Na początku marca Słońce będzie obecne na tle gwiazdozbioru 
Wodnika. W ciągu dwóch miesięcy przejdzie przez cały gwiazdo-
zbiór Ryb, aby pod koniec kwietnia znaleźć się w gwiazdozbiorze 
Barana. Wędrując na tle gwiazd przejdzie przez szczególne miej-
sce na swojej drodze zwane punktem Barana. W tym momen-
cie każdego roku dzień staje się dłuższy od nocy i zaczyna się 
astronomiczna wiosna. Przejście Słońca przez punkt Barana ma 
miejsce zawsze około 20 lub 21 marca. W bieżącym roku nastąpi 
to 20 marca o godzinie 22.58. Punkt Barana powoli przesuwa 
się na tle gwiazd w kierunku przeciwnym niż ruch roczny Słońca. 
W starożytności, gdy zjawisko to zostało odkryte, znajdował się 
na tle gwiazdozbioru Barana i stąd pochodzi jego nazwa. Obec-
nie punkt ten leży w gwiazdozbiorze Ryb.

Najlepszy czas na wieczorne obserwacje gwiazd 
i gwiazdozbiorów to okres pierwszych i ostatnich dziesięciu 
dni w każdym z obydwu miesięcy. Księżyc będzie wówczas 
niewidoczny i nie będzie rozjaśniał tła nieba. Srebrny Glob 
będzie można natomiast oglądać po zmroku w połowie każdego 
miesiąca i to wtedy na jego obserwację warto się przygotować.

Świat planet będzie reprezentowany na wieczornym niebie je-
dynie przez Marsa i Merkurego. Czerwoną Planetę będzie widać 
przez całe dwa miesiące, ale jej jasność będzie w dalszym ciągu 
maleć. Cały czas oddala się ona od opozycji (która przypadła 
w lipcu ubiegłego roku), kiedy to osiągnęła swoją największą 
jasność. Ciekawą konfigurację będzie można zobaczyć w ostat-

nich dniach kwietnia, gdy Mars znajdzie się 
pomiędzy „rogami” Byka. Merkury będzie 
widoczny w pierwszych dniach marca, na za-
chodniej stronie nieba. Planeta będzie jasna, 
ale odnalezienie jej przed zmrokiem nisko 
nad horyzontem nie będzie łatwe (1 marca 
o godzinie 17.30 to zaledwie 11°). Mimo 
wszystko warto włożyć w te poszukiwania 
nieco wysiłku, bo dostrzeżenie pozostałych 
widocznych gołym okiem planet jest znacz-
nie łatwiejsze. W marcu i kwietniu Wenus, 
Jowisza i Saturna będzie można podziwiać 
o świcie.  

Oprócz gwiazd, Księżyca i planet bardzo 
ciekawym zjawiskiem obserwowanym 
nieuzbrojonym okiem jest przelot sztucz-

nych satelitów Ziemi. Jasność niektórych z nich przewyższa 
znacznie Wenus – najjaśniejszego obiektu na niebie po Słońcu 
i Księżycu. Aby przygotować się do obserwacji przelotu należy 
znać dokładne współrzędne miejsca obserwacji (można wyzna-
czyć je za pomocą GPS), umieć określić azymut stron świata 
(północ-wschód-południe-zachód) w zakresie od 0° do 360° 
i oszacować wysokość nad horyzontem od 0° na horyzoncie do 
90° w zenicie. Dzięki temu będzie można precyzyjnie określić 
miejsce pojawienia się świecącego satelity. Dodatkowo niezbęd-
ny jest punktualny zegarek. Wszystkie ważne informacje można 
znaleźć w Internecie pod adresem: www.heavens-above.com. 
Pod pozycją „Zmień miejsce obserwacji” jest dostępna mapa 
interaktywna, na której można zaznaczyć miejsce (np. swoje 
podwórko), z którego będą prowadzone obserwacje. Znacznym 
ułatwieniem w ustaleniu miejsca i dokładnego czasu pojawienia 
się satelity jest aplikacja Heavens-Above na smartfona dostępna 
w Internecie. Trzeba wiedzieć, że sztuczne satelity Ziemi są wi-
doczne jedynie po zmroku lub przed świtem. Gdy Słońce zejdzie 
zbyt głęboko pod horyzont, satelity przelatują w cieniu rzucanym 
przez Ziemię i są niewidoczne. Z obszernej listy proponowa-
nych tematów warto zająć się w pierwszej kolejności satelitami 
Iridium, widocznymi w postaci tzw. flar, czyli krótkich (kilkuse-
kundowych) i czasem bardzo jasnych błysków. Samo pojaśnienie 
bierze się z odbicia światła słonecznego od paneli słonecznych 
zainstalowanych na tych satelitach. Są dwa powody, dla których 
to zjawisko zostało zaproponowane. Pierwszy z nich to duże 
wrażenie, jakie ów efekt robi na obserwatorach. Błysk Iridium, 
jak już wspomniano, może być bardzo silny. Efekt widziany po 
raz pierwszy zachęca do dalszych poszukiwań na niebie. Drugi 
bardziej prozaiczny powód to trwająca już likwidacja opisywa-
nego zestawu satelitów Iridium (tzw. Iridium pierwszej gene-
racji, zawierającego łącznie 66 satelitów telekomunikacyjnych) 
i zastępowanie go nowszą wersją Iridium NEXT, w którym panele 
słoneczne nie będą emitowały tak jasnych i spektakularnych 
błysków. Zatem najbliższe miesiące to czas, kiedy po raz ostatni 
będzie można je zobaczyć na własne oczy. Niedługo pozostaną 
jedynie opowieści osób, które widziały na własne oczy opisane 
zjawiska. Będzie można je także oglądać na filmach dostępnych 
w sieci. Nie oddają one jednak tego wrażenia, jakie udziela się 
podczas samodzielnych obserwacji.

NIEbO pRzEłOMu
zimy i wiosny

Słońce delikatnie głaszcze ziemię,
Bazie,
Maleńkie kurczątka
I mnie.
Ewa Zawistowska „Wiosna”

1 Podane przybliżone wartości dotyczą szerokości geograficznej Krakowa

Marzec i kwiecień to czas, gdy przyroda, po zimowej 
przerwie, budzi się do życia. Początkowo bardzo powoli, 
niemal niezauważenie, zrzucając z siebie resztki zimo-
wego snu, aby pod koniec tego czasu ucieszyć nas już 
w pełni zielenią i kwiatami, a bywa czasem, że niemal 
letnią temperaturą. Najważniejszą przyczyną takich 
zmian jest coraz bardziej wydłużający się dzień. Pomię-
dzy 1 marca a 30 kwietnia dnia przybywa o 3 godziny 
41 minut, a Słońce w południe podnosi się z 32 na 55 
stopni1. Ziemia oczywiście pamięta, że na północnej 
półkuli była zima i na ogrzanie gruntu, wody i powie-
trza potrzeba trochę czasu, ale ostatecznie ciepło docie-
rające ze Słońca uzupełnia wszystkie zaległości.  

Fotolia.com

Bartłomiej Zakrzewski, Instytut Fizyki UP

Fotolia.com

http://www.heavens-above.com
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Zajęcia prowadzone w ŚPF mają na celu pobudzenie zaintereso-
wania naukami ścisłymi. Sposób realizacji zajęć jest dostosowa-
ny do konkretnej grupy odbiorców. Oznacza to, że treści pokazów 
i stosowane w ich trakcie pojęcia dobierane są do wieku uczest-
ników. Poruszana tematyka może obejmować wszystkie działy 
wskazane w programie nauczania w szkołach, ale może także 
poza nie wykraczać. Co ważne, prowadzone zajęcia to nie tylko 
wykłady teoretyczne, ale także pokazy doświadczeń i warsztaty, 
w trakcie których ważne jest aktywne uczestnictwo uczniów.

W okresie od 1 września 2018 do 31 lipca 2020 roku w Środo-
wiskowej Pracowni Fizycznej realizowany jest projekt współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Akademia Młodego 
Fizyka”. Jest on podzielony na dwie edycje (I edycja: 1 września 
2018 roku – 30 czerwca 2019 roku, II edycja: 1 września 2019 
roku – 30 czerwca 2020 roku). Projekt ma na celu przeprowa-

dzenie kursów edukacyjnych i podniesienie kompetencji w za-
kresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, krytycznego 
myślenia, rozwiązywania problemów i umiejętności uczenia 
wśród dzieci w wieku od 11 do 14 lat. Uczestnikami mogli/
mogą zostać uczniowie klas VI – VIII z pięciu szkół objętych 
projektem tzn.: Szkoły Podstawowej nr 133 im. Orła Białego 
w Krakowie, Szkoły Podstawowej im. W. Goetla w Zelczynie, 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie, Szkoły Podstawowej 
im. św. Jadwigi Królowej w Rzozowie oraz Społecznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 STO im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 
Zarówno w pierwszej jak i drugiej edycji z każdej ze szkół 
wyłaniani są uczniowie biorący udział w kursie podstawowym 
i zaawansowanym. Do kursu podstawowego, z jednej szkoły, 
dopuszczanych jest dwudziestu uczniów (łącznie stu uczniów 
na jedną edycję i dwustu ogółem). Kurs ten składa się z dwu-
dziestu godzin zajęć polegających na pokazach doświadczeń 
fizycznych i dwóch jednodniowych wycieczek popularno
-naukowych do Obserwatorium Astronomicznego na Suchorze 
i Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar. Podstawowy 
kurs zakończony jest konkursem na wykonanie doświadcze-
nia fizycznego demonstrującego zasadę zachowania energii. 
Najbardziej zainteresowanym uczniom  jest oferowane również 
uczestnictwo w kursie na poziomie zaawansowanym, w trakcie 
którego mogą pod opieką pracownika naukowego samodzielnie 
wykonywać eksperymenty w Środowiskowej Pracowni Fizycz-
nej. Projekt został przygotowany przez dr Renatę Bujakiewicz
-Korońską i dr. Dariusza Wcisło. Koordynatorem merytorycznym 
jest mgr inż. Magdalena Krupska-Klimczak, a zajęcia są prowa-
dzone przez dr. Dariusza Wcisło, dr. Waldemara Ogłozę  
i dr. Krzysztofa Koniecznego. Wartość projektu wynosi  
178 025,00 zł i składa się na nią dofinansowanie ze środków 
europejskich i środków uczelni.

Szkoły lub instytucje zainteresowane współpracą i uczestnic-
twem w pokazach zachęcane są do kontaktu z osobami od-
powiedzialnymi za funkcjonowanie Środowiskowej Pracowni 
Fizycznej: dr. Dariuszem Wcisło (dariusz.wcislo@up.krakow.
pl) lub mgr inż. Magdaleną Krupską-Klimczak (magdalena.
krupska@up.krakow.pl).

AKADEMIA

Mlłodego Fizyka
Środowiskowa Pracownia Fizyczna (ŚPF) znajdująca się 
w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego (ul. 
Podchorążych 2, pok. 514) umożliwia przygotowanie 
studentów do pracy w szkołach, prowadzi działalność 
edukacyjną i popularyzatorską poprzez realizację tzw. 
trzeciej misji uczelni. Polega ona na angażowaniu 
pracowników naukowych, doktorantów i studentów 
w prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół 
podstawowych (zarówno klas 1-3 jak i starszych), 
a także  ponadpodstawowych (w tym gimnazjów, liceów 
i techników). 

,
Magdalena Krupska-Klimczak, Instytut Fizyki UP

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto
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dlaczego zainteresowała się pani kognitywnymi aspektami 
edukacji? 

W Europie Środkowo-Wschodniej rzadko sięga się po peda-
gogikę kognitywną. Zainteresowałam się tym zagadnieniem 
dziesięć lat temu podczas pobytu w Uniwersytecie Yale, gdzie 
odbywałam sześciomiesięczny staż w ramach stypendium Ful-
brighta. Pracowałam wtedy w Centrum Badania Kompetencji 
i Umiejętności (ang. Research Centre for Competence and Abi-
lities), gdzie miałam przyjemność współpracować ze znanym 
psychologiem Robertem Sternbergiem. Dzięki temu zrozumia-
łam, że konieczne jest takie opisanie i udostępnienie badań 
psychologów i neuropsychologów, aby mogli z nich korzystać 
również nauczyciele. Przekonałam się też, jak ważna jest praca 
w międzynarodowym interdyscyplinarnym zespole badawczym 
i w jaki sposób należy nim zarządzać.

zajmuje się pani profesor badaniem procesów poznawczych 
uczniów na pierwszym etapie edukacji. 
Specjalizuję się w pracy z dziewięcio- i dziesięciolatkami, dla-
tego że to bardzo istotny moment w życiu uczniów. Przejście 
z trzeciej do czwartej klasy to zmiana sposobu nauczania. 
Dzieci na pierwszym etapie edukacji są uczone przez jednego 
nauczyciela – nie ma podziału na przedmioty, to nauczanie 
zintegrowane. Z mojej praktyki pedagogicznej wynika, że jeżeli 
uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału w trzeciej kla-
sie, to nierozwiązane problemy będą się pogłębiały. Warto, aby 
właśnie wtedy otrzymał odpowiednie wsparcie.

Czyli można nadrobić braki tak, aby dziecko nie odstawało 
od grupy? 
Tak, ale należy skorzystać z wyników badań i rozwiązań pedago-
giki kognitywnej, która pomaga odpowiedzieć na pytania przez 
jakie czynności poznawcze i operacje/działania powinien przejść 
umysł dziecka, aby osiągnęło ono założony cel nauczania.

na jakich etapach procesu nauczani pojawiają się problemy? 
Trudności mogą pojawić się zarówno na etapie zbierania 
informacji, do której uczeń potrzebuje choćby skupienia uwagi, 

jak i w procesie zapamiętywania. Ważne jest zdiagnozowanie 
problemu i zastosowanie odpowiedniej metody. Obecnie wraz 
z dwunastoosobowym zespołem ekspertów prowadzę badania 
nad stworzeniem systemów pracy z dziećmi niestandardowy-
mi, czyli takimi, które mają problemy z przyswojeniem wiedzy. 
Nie byłyby one możliwe, gdyby nie środki finansowe pochodzą-
ce z grantów z Ministerstwa Szkolnictwa Republiki Słowackiej. 
Z naszych dotychczasowych analiz wynika, że uczniowie często 
nie potrafią skupić uwagi na treściach przekazywanych przez 
nauczyciela, brakuje im chęci i ciekawości, wytrwałości, a także 
woli do nauki. Wynika to z faktu, że obecnie dzieci mają tak 
dużo bodźców pochodzących ze środowiska pozaszkolnego; to 
wielka zmiana, która nastąpiła w ciągu ostatnich lat. Dobrym 
rozwiązaniem jest w takim wypadku indywidualna praca z jed-
nym lub dwójką uczniów. Dziecko uczy się nie tylko działając. 
Bardzo ważnym aspektem w procesie przyswajania nowych in-
formacji jest obserwowanie. W tej metodzie nauczyciel pracuje 
z uczniami naprzemiennie: gdy pomaga zrozumieć zagadnienie 
jednemu dziecku, drugie słucha i wówczas również nabywa 
wiedzę czy umiejętności.

bADANIE
Kognitywistyka, inaczej nauka 
o poznaniu, interesuje dziś nie tylko 
naukowców. Coraz częściej zastanawiamy 
się, jak skuteczniej nabywać nowe 
umiejętności i pokonywać trudności 
edukacyjne. Wiedza ta może zostać 
wykorzystana również w przypadku 
uczniów mających problemy edukacyjne. 
O procesie przyswajania nowych 
informacji przez dzieci, problemach 
w nauczaniu i sposobach ich rozwiązania 
opowiedziała Monice Wąs profesor Iveta 
Kovalčiková, wykładowca Uniwersytetu 
Pedagogicznego i Uniwersytetu 
w Preszowie (Słowacja), ekspert 
w dziedzinie edukacji kognitywnej.

procesoów mysślenia,,

Fotolia.com
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Skupienie uwagi gwarantuje pełen sukces w zapamiętywa-
niu nowych treści? 
Choć to istotny element, to niestety nie gwarantuje pełnego 
sukcesu. Przyswajanie wiedzy jest bowiem wieloetapowym pro-
cesem, a zgromadzone informacje muszą zostać odpowiednio 
przetworzone. Zdarza się to, jeżeli uczeń nie potrafi wyznaczyć 
szczegółowych elementów działania i wybiera metodę prób 
i błędów. A warto zaznaczyć, że dziecko powinno nauczyć się 
planować sposób postępowania zarówno podczas rozwiązywa-
nia zadań z matematyki, jak i organizowania urodzin. Człowiek 
nie tylko w szkole, ale i w wielu sytuacjach w życiu musi umieć 
zautomatyzować procesy myślenia i działania. Rozwiązując 
zadania z matematyki, nie uczymy tylko tego przedmiotu, ale 
także rozwijamy logikę i myślenie hipotetyczno-dedukcyjne.

To znaczy? 
Można mówić o podejściu nauczyciela do sposobu przekazy-
wania wiedzy. Wyjaśnię to na przykładzie tabliczki mnożenia. 
Tradycyjny pedagog powie, że nauczyciel musi dobrze wytłuma-
czyć zasadę mnożenia, stosować odpowiednie metody naucza-
nia, wybrać środki i tak dalej, a uczeń powinien je przeczytać, 
zrozumieć i ćwiczyć algorytm. Nauczyciel korzystający z peda-
gogiki kognitywnej skupi się także na operacjach poznawczych 
zachodzących u ucznia – naukowcy nazywają je sekwencjami 
czynności mentalnych, czyli w dużym uproszczeniu kolejno na-
stępującymi po sobie procesami myślowymi, które umożliwiają 
zapamiętywanie.

Jak pani profesor ocenia sytuację w polskiej szkole? 
W Europie Środkowo-Wschodniej najistotniejszy jest proces 
nauczania. Pedagog wie, jakie metody i środki może zastoso-
wać, potrafi dobrać podręcznik, ale zbyt mało uwagi zwraca 
na kwestię uczenia się, tego, co dzieje się z uczniem, jak 
i czy przyswaja on informacje. Zarówno nauczyciel słowacki, 
jak i polski jest doskonale przygotowany do pracy z uczniem 
standardowym, ale mniej z niestandardowym, czyli o szcze-
gólnych potrzebach edukacyjnych. Jeśli uczeń nie ma trudności 
w szkole, zwykle nie myślimy o szczegółach operacji poznaw-
czych wymaganych do wykonania zadania. Problem pojawia 
się więc, gdy uczeń nie jest w stanie opanować materiału 
przewidzianego na danym etapie edukacji i tu dużą pomocą 
może służyć pedagogika kognitywna. Na przykład zamiast 

uczyć się definicji pamięci i innych treści teoretycznych, 
student powinien dowiedzieć się jak rozpoznać symptomy 
ograniczonej pamięci operacyjnej (ang. working memory) 
występujące w pracy z treściami zawartymi w programie 
nauczania, jak pobudzić ją u ucznia i jakich narzędzi do tego 
użyć. Stosując naukową terminologię, należy nauczyć ucznia 
metakognitywnie kontrolować swoją pamięć i właśnie na ten 
aspekt szczególnie chciałabym zwrócić uwagę. Jak wspomnia-
łam, mój zespół badawczy składa się z naukowców z różnych 
części świata. Proces nauczania inaczej przebiega w Singapu-
rze, a inaczej w Stanach Zjednoczonych. Ma to swoje odzwier-
ciedlenie w przygotowaniu i doborze kadry pedagogicznej, jak 
i organizacji zajęć z dziećmi. W Singapurze na przykład panuje 
pogląd, że im lepszy nauczyciel, tym lepszy uczeń, dlatego na 
studia pedagogiczne są wybierani najzdolniejsi kandydaci. 
Proces nauczania koncentruje się na osiągnięciu możliwie 
najlepszego wyniku i obie jego strony mają świadomość, że 
zdobycie wiedzy wymaga wysiłku. Z kolei w Stanach Zjedno-
czonych punkt ciężkości jest przeniesiony na atmosferę panu-
jącą w klasie. Dziecko powinno dobrze się czuć w szkole i nie 
może być nadmiernie zestresowane. Strategia pracy i dobór 
treści przez nauczyciela musi także uwzględniać indywidualne 
zainteresowania ucznia.

NOMINACjE pROfEsORsKIE 

prof. Janusz Krupiński 
(Wydział Humanistyczny)

–  8 listopad 2018 rok

Fotografie udostępnione przez profesor Ivetę Kovalčikovą
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pRzyChODzI sTuDENT DO DORADCy zAwODOwEgO...

czyli o kulisach pracy

najczęstsze problemy studentów
Nie należy dokonywać uogólnień, gdyż 
sytuacja każdego młodego człowieka 
jest inna. Jednak z naszej analizy 
wynika, że można wyodrębnić co 
najmniej dwie grupy. Jedną z nich są 
studenci, którzy przychodzą do naszego 
gabinetu i chcą otrzymać gotową 
receptę – co mają robić, jaką pracę 
wybrać, jaką decyzję zawodową podjąć. 
Po wizycie mogą być rozczarowani, bo 
to błędne postrzeganie roli doradcy 
zawodowego. Specjalista nie wskazuje 
gotowych rozwiązań. Jest też grupa osób 
zaangażowanych w wiele aktywności: 
działają w kołach naukowych, 
odbywają dodatkowe staże – wszystko 
po to, aby sprawdzić się w różnych 
rolach i wybrać najodpowiedniejszą. 
Konsultację doradczą traktują jako 
formę poszerzenia świadomości siebie, 

dlatego najczęściej chcą wykonać test 
predyspozycji zawodowych. Czasem 
spotykamy się również z brakiem wiedzy 
o możliwościach, jakie daje dziś rynek 
pracy. Młodzi ludzie nie są pewni, w jaki 
sposób mogą wykorzystać wiedzę 
zdobytą podczas studiów. Nie znają lub 
nie przetestowali swoich umiejętności 
w działaniu. Właśnie w tych aspektach 
doradca zawodowy może wesprzeć 
studentów. 

rola rozmowy doradczej
Rozmowa doradcza kojarzona jest 
często z udzielaniem rad i podawaniem 
gotowych rozwiązań. Jednak gdyby 
tak było, to cała odpowiedzialność 
za podjęcie decyzji spoczywałaby na 
doradcy, a zasięgający porady stawałby 
się bierny. Doradztwo zawodowe jest 

procesem i trwa najczęściej kilka 
spotkań. Ich ilość i obszar konsultacji są 
dostosowywane do potrzeb studenta. 
Dlatego warto się na nie umówić 
w przełomowym momencie życia, 
np. podczas zmiany szkoły/uczelni, 
planowania form dokształcania, szukania 
pracy czy wtedy, gdy towarzyszą 
nam obawy i wątpliwości związane 
z wybranym kierunkiem studiów lub 
przyszłą pracą.

Podpowiedzi przed pierwszą rozmową
Spotkanie doradcze zaczyna się od 
stworzenia przyjaznej atmosfery, 
zbudowania kontaktu i określenia 
zasad współpracy. Ma charakter 
poufny, więc treści omawiane podczas 
rozmowy pozostają między doradcą 
a studentem. Wspólnie ustala się 
również zasady kolejnych spotkań, 
a reguły muszą być przejrzyste dla obu 
stron. Student powinien określić swoje 
oczekiwania i zaufać kompetencjom 
i doświadczeniu eksperta. Rolą 
doradcy jest natomiast towarzyszenie 
młodemu człowiekowi i wspieranie jego 
rozwoju. Ważnym zadaniem jest też 
zachęcenie studenta do samopoznania, 
samooceny, poznawania ról zawodowych 
i sposobów dokształcania, a także 
zdobywania aktualnych informacji 
o rynku pracy. Należy jednak pamiętać, 
że odpowiedzialność za podjęte decyzje 
leży po stronie szukającego porady.

korzyści płynące z poradnictwa 
zawodowego
Korzyści wynikających z procesu 
doradczego jest wiele, a jedną 
z najważniejszych jest możliwość 
poznania siebie. Student może 
przeanalizować swoją osobowość, 
wiedzę, zainteresowania, umiejętności, 
wartości, potrzeby – bez oceniania, 
w bezpiecznej atmosferze podczas 
konsultacji. Ponadto jest to okazja do 
zaznajomienia się z ofertą zawodów 
i możliwości edukacyjnych, a także 
aktualnej sytuacji na rynku pracy. 
Podczas dokonywania wyborów 
dotyczących przyszłości zawodowej 
warto przeanalizować wszystkie 
wspomniane czynniki. Zdaniem 
psychologa Johna Krumboltza celem 
poradnictwa zawodowego jest 
„nauczyć się działania zmierzającego 
do osiągnięcia satysfakcji w życiu 
zawodowym i osobistym, a nie pomoc 
w podjęciu jednorazowej decyzji kariery”.

Ze wsparcia doradców zawodowych w Akademickim Biurze Karier  
od lutego 2018 roku skorzystało ponad trzystu studentów studiów 
stacjonarnych. Część z nich uczestniczyła również w szkoleniach, których 
celem jest rozwój kompetencji miękkich. Mimo to nadal wielu studentów 
nie ma pewności, czym zajmuje się doradca zawodowy i w czym może 
im pomóc. Warto przeczytać artykuł, aby wiedzieć kiedy i w jakim celu 
można się do niego zwrócić, a także jakich rezultatów można oczekiwać 
po spotkaniu.

Fotolia.com

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



22   SZKOŁA MISTRZÓW COMMENTARII ACADEMICI

nawiązanie do historii i tradycji 
Pojęcie „szkoły ćwiczeń” wiąże się z praktycznym przygoto-
waniem studentów – kandydatów na nauczycieli do przyszłej 
pracy pedagogicznej w różnych typach szkół. Opracowanie 
koncepcji przypisuje się Józefowi Jeziorowskiemu (początek  
XIX wieku). Od tego czasu szkoły ćwiczeń były powiązane z róż-
nymi typami szkół kształcących nauczycieli, w tym m.in. liceami 
pedagogicznymi. Ważne miejsce w historii kształcenia nauczy-
cieli zajmuje Henryk Rowind (założyciel w 1928 roku pomatu-
ralnego Państwowego Pedagogium w Krakowie), przekształ-
conego później w Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną. 
Rowindowską ideę szkoły wyższej przygotowującej przyszłych 
pedagogów kontynuuje do dziś nasz uniwersytet m.in. poprzez 
utworzenie Regionalnej Sieci Współpracy Szkół Ćwiczeń.

Inicjatywa została reaktywowana w naszej uczelni w roku 2000. 
Pierwsze plenarne spotkanie pracowników ówczesnej Akademii 
Pedagogicznej z nauczycielami akademickimi uczelni zostało zorga-
nizowane w 2002 roku. Od tego czasu co cztery lata odbywają się 
cykliczne konferencje stanowiące  forum wymiany doświadczeń.

Liczba szkół wchodzących w skład Regionalnej Sieci Współpracy 
Szkół Ćwiczeń stale rośnie. Z roku na rok przybywa nowych pla-
cówek z Krakowa i najbliższych okolic, podejmujących współpra-
cę z UP.

Porozumienia ze Szkołami Ćwiczeń podpisywane są na początku 
roku akademickiego. Obecnie do Regionalnej Sieci Współpracy 
Szkół Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego należy 108 szkół 
i placówek oświatowych: 
•	 8 przedszkoli,
•	 43 szkoły podstawowe,
•	 15 liceów ogólnokształcących,
•	 5 zespołów szkolno-przedszkolnych,
•	 18 zespołów szkół,
•	 12 szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych,
•	 7 placówek i poradni specjalistycznych. 

Wśród wymienionych powyżej jest 6 nowych placówek, które 
dołączyły do grona Szkół Ćwiczeń UP w roku akademickim 
2018/2019:
•	 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich,
•	 Szkoła Podstawowa nr 101 im. Hansa Christiana Andersena 

w Krakowie,

•	 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Studenckiego Komitetu 
Solidarności w Krakowie,

•	 British International School of Cracow, 
•	 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Kościuszki 

w Krakowie,
•	 Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Joanny 

Beretty Molli w Krakowie.

na czym polega współpraca
Szkoły Ćwiczeń są placówkami, w których studenci naszej uczelni 
najczęściej realizują swoje obowiązkowe praktyki pedagogiczne. 
W nich także przyjmowane są grupy studentów z opiekunami 
dydaktycznymi – nauczycielami akademickimi na tzw. ćwiczenia 
praktyczne w szkole. Zajęcia te uzupełniają wiedzę teoretyczną 
z danego zakresu, pozwalają nabyć studentom cenne w pracy 
pedagogicznej doświadczenie i umiejętności. 

Ponadto współpraca UP ze Szkołami Ćwiczeń polega na: 
•	 wymianie obustronnych doświadczeń i doskonaleniu 

warsztatu pracy dydaktyka, nauczyciela,
•	 wymianie kadry poprzez udział  nauczycieli szkolnych 

i akademickich we wspólnych  projektach, konferencjach, 
spotkaniach,

•	 wspólnym udziale w badaniach naukowo-dydaktycznych.

W ramach współpracy ze Szkołami Ćwiczeń oferujemy dyrekto-
rom i nauczycielom, uczniom i wychowankom wsparcie meto-
dyczne i zajęcia edukacyjne.             

Uniwersytet Pedagogiczny chętnie nawiązuje współpra-
cę z instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi, 
ale co najważniejsze dba o wieloletnie projekty przyno-
szące korzyści obu stronom. Kooperacja z oświatą jest 
naturalna dla uczelni pedagogicznej, jednak nasz uni-
wersytet robi znacznie więcej, o czym można przeczytać 
w artykule poświęconym Szkołom Ćwiczeń UP. 

szKOłA MIsTRzów ,
Monika Topolnicka – Stolzman, Agnieszka Sowa-Uchańska,  
Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą

Regionalna Siecć Współolpracy Szkółol ĆCwiczenń  
,,,, , ,

Fot. Tadeusz Sawka 
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Oferta dla klas/grup uczniów: 
•	 zwiedzanie uczelni,
•	 zajęcia edukacyjne i dedykowane wykłady naukowe,
•	 laboratoria/pracownie doświadczalne,
•	 zabawy i konkursy edukacyjne,
•	 Uniwersytet Licealisty.

Oferta dla szkół i nauczycieli: 
•	 doradztwo metodyczne,
•	 kursy/szkolenia/warsztaty,
•	 konsultacje indywidualne, 
•	 projekty naukowe i edukacyjne.

Warto zwrócić uwagę na różnorodność placówek kooperujących 
z naszą uczelnią. Są  to przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły 
ponadpodstawowe, placówki z oddziałami integracyjnymi, 
z oddziałami dwujęzycznymi, szkoły specjalne, zespoły szkół, 
technika. Współpracujemy również z ośrodkami psycholo-
giczno-pedagogicznymi, bursami, domami kultury i zespołami 
placówek oświatowych. W tym gronie są także szkoły katolickie 
oraz placówki prowadzące edukację spersonalizowaną i zróż-
nicowaną. Współpracują z nami również jednostki innego typu 
np. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, 
Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” lub Miejskie Centrum Profilak-
tyki Uzależnień w Krakowie. 

Różnorodność instytucji włączonych w Regionalną Sieć Szkół 
Ćwiczeń jest odpowiedzią na wszechstronne i wielokierunko-
we kształcenie młodych ludzi w naszej uczelni. Dzięki takiej 
mnogości placówek studenci kierunków takich jak: pedagogika 
specjalna; pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; pedago-
gika; promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień, praca socjal-
na, mogą bez problemu rozwijać swoją specjalistyczną wiedzę 
i doświadczenie praktyczne. 

W ostatnich latach powstał i rozwija się projekt Regionalnej 
Sieci Współpracy Szkół Ćwiczeń. W ramach tej inicjatywy 
zorganizowano cykl konferencji i spotkań dla szkół i nauczycie-
li.  Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez prof. Katarzynę 
Potyrałę, Prorektora ds. Studenckich, a zadania objęte projek-
tem realizuje Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego 
i Multimedialnego. 

korzyści dla szkół
Uniwersytet Pedagogiczny posiada szeroką ofertę skierowaną 
do uczniów i nauczycieli Szkół Ćwiczeń. Uczelnia umożliwia 
dyrektorom, nauczycielom, uczniom i  wychowankom różnego 
rodzaju wsparcie. Część działań prowadzonych na rzecz Szkół 
Ćwiczeń jest zamawiana przez placówki i dopasowana do ich 
indywidulanych potrzeb.

W ramach współpracy organizowane są lekcje pokazowe, 
warsztaty i spotkania. Podczas warsztatów uczniowie mają 
okazję dowiedzieć się, jak na co dzień funkcjonuje nasz 
uniwersytet, a także poznać ciekawostki z jego historii. Dzieci 
biorą również udział w warsztatach tematycznych, zajęciach 
edukacyjnych, dedykowanych wykładach naukowych oraz 
konkursach i zabawach.

W ramach Regionalnej Sieci Współpracy Szkół Ćwiczeń Uniwer-
sytet Pedagogiczny wspiera również rozwój kadry dydaktycznej 
placówek. Dyrektorzy szkół w imieniu swoich pracowników  
mogą ubiegać się  o  jednorazowe zwolnienie z opłat za studia  
podyplomowe.

UP oferuje również możliwość doradztwa metodycznego m.in. 
w zakresie doboru wyposażenia pracowni, oprogramowania 
dydaktycznego, sprzętu audiowizualnego. Ponadto uczelnia 
proponuje szkołom duży wybór kursów, warsztatów i  szkoleń, 
konsultacji indywidualnych dla nauczycieli. Możliwe jest także 
współprowadzenie projektów naukowych i edukacyjnych. 

Na corocznych spotkaniach dyrektorów Szkół Ćwiczeń połą-
czonych z podpisaniem porozumień o współpracę uczestnicy 
mają możliwość wysłuchania ciekawych prelekcji i wykładów. 
W 2017 roku  był poruszany temat związany z prawem do pry-
watności i ochrony danych osobowych. Gościliśmy wtedy przed-
stawicieli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 
a także Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy 
Międzynarodowej w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych. Rok wcześniej wysłuchaliśmy prezenta-
cji pracowników Wydziału Pedagogicznego Małopolskiego 
Kuratorium Oświaty i Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. 
Spotkania te są również okazją do wystąpień doświadczonych 
dydaktyków-nauczycieli akademickich Uniwersytetu Pedago-
gicznego. W 2018 roku było ono połączone z prezentacją oferty 
szkoleń dla nauczycieli i pokazie nowoczesnych narzędzi aplika-
cyjnych przydatnych w procesie dydaktycznym. 

Poza corocznymi spotkaniami z władzami uczelni nauczyciele 
i dyrektorzy biorą udział w seminariach z konkretnych przed-
miotów. Tematem przewodnim seminariów są np. problemy 
dydaktycznej transformacji treści kształcenia w przedmiotach 
ścisłych czy humanistycznych, rozwój kompetencji pedagogicz-
nych, personalizacja kształcenia i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. Wspomniane spotkania dla nauczycieli i dyrekto-
rów szkół są nie tylko sposobnością do poszerzenia wiedzy, 
ale również okazją do ważnych rozmów, wymiany doświad-
czeń, opinii i dyskusji w szerokim gronie. Dla nauczycieli Szkół 
Ćwiczeń prowadzone są również warsztaty i konferencje, podej-
mujące np. tematykę wykorzystania nowoczesnych technologii 
w nauczaniu na różnych etapach edukacyjnych. Działania te 
są realizowane w ramach Europejskiego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Multimedialnego. 
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