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Drodzy
Czytelnicy,
przekazujemy Wam kolejne wydanie „Commentarii Academici”, w którym, jak zawsze, znajdziecie krótkie teksty opisujące ostatnie wydarzenia, a także informacje
o cyklicznych i jednorazowych projektach realizowanych przez naszych pracowników i studentów.

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

Tradycyjnie rozpoczęliśmy nowy rok kalendarzowy przy akompaniamencie Orkiestry Symfonicznej, Orkiestry Kameralnej i Chóru Mieszanego „Educatus”. Dziękuję za piękne spotkanie przy muzyce zarówno młodym artystom, jak i dyrygentom:
prof. dr. hab. Adamowi Korzeniowskiemu i dr Małgorzacie Tęczyńskiej-Kęsce. Państwa zachęcam do zapoznania się krótkimi relacjami z wydarzeń.
Realizujemy wiele projektów związanych z nauczaniem i uczeniem się, dlatego
w tym wydaniu „Commentarii Academici” poświęciliśmy im więcej miejsca. Od lat
jestem nauczycielem, więc te teksty szczególnie polecam Państwa uwadze. Warto
zajrzeć do materiału o „Polonistyce otwartej” przygotowanego przez dr Agnieszkę
Jasińską z Instytutu Filologii Polskiej. Opisany projekt pozwala przy użyciu nowoczesnych technologii opowiedzieć o polskim języku i kulturze studentom filologii
polskiej i słowiańskiej z Europy i spoza niej. Polecam tekst dr Agnieszki Chłosty-Sikorskiej, w którym opowiedziała, w jaki sposób pracownicy Instytutu Historii i Archiwistyki przygotowują studentów do pracy w placówkach oświatowych. Kandydatom na studia rekomenduję materiały dr. Mateusza Szasta z Instytutu Filozofii
i Socjologii, a także Justyny Staniszewskiej z Biura Promocji, natomiast osoby, którym bliska jest idea uczenia się przez całe życie, odsyłam do tekstu Katarzyny Kruk
z Biura Organizacyjnego, poświęconego Uniwersytetowi Drugiego Wieku. Wszystkie
wymienione artykuły pokazują, że rolą współczesnego uniwersytetu jest już nie tylko zaproszenie do swoich murów, ale także wyjście do studenta-słuchacza.
Na koniec chciałbym podkreślić, że tygodnie po sesji egzaminacyjnej szczególnie
sprzyjają sięgnięciu po lekturę mniej lub bardziej związaną z wybranym kierunkiem
studiów. Zachęcam, aby zajrzeć do działu „Nowości Wydawnicze”, w którym można
znaleźć między innymi publikacje poświęcone nauczaniu języków obcych, kwestiom
społecznym czy historii.
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Rada Uczelni
Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w skład
Pierwszej Rady Uczelni wchodzi przewodniczący
Samorządu Studentów. Funkcję tę obecnie
pełni Kamila Kowalczyk, studentka pierwszego
roku informatyki na studiach drugiego stopnia.
(pierwszy rząd, od lewej) prof. dr hab. Dariusz Rott;
prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak; Kamila
Kowalczyk; dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK –
Przewodniczący; (drugi rząd, od lewej) dr hab. Jacek
Chmieliński, prof. UP; dr hab. inż. Artur Błachowski,
prof. UP; prof. dr hab. Jan Rydel (fot. Grzegorz Wajda/
wajdafoto)

Noworoczny koncert

w Sukiennicach
już za nami
Monika Wąs

13 stycznia 2020 roku w Galerii Sztuki
Polskiej XIX wieku w Sukiennicach odbył
się koncert noworoczny zorganizowany
przez Muzeum Narodowe w Krakowie
i Uniwersytet Pedagogiczny. Wydarzenie miało wyjątkowo uroczystą oprawę
zarówno ze względu na entourage, jak
i dobór repertuaru.
Koncert noworoczny zgromadził gości reprezentujących świat
nauki, kultury, sztuki, mediów i inne instytucje współpracujące z Uniwersytetem Pedagogicznym i Muzeum Narodowym
w Krakowie. Spotkanie rozpoczęły przemówienia prof. dr. hab.
Kazimierza Karolczaka, Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego, i prof. dr. hab. Andrzeja Szczerskiego, Dyrektora Muzeum
Narodowego w Krakowie. Profesorowie podkreślili znaczenie
współpracy pomiędzy instytucjami naukowo-kulturalnymi. Dyrektor nadmienił również, że muzeum, jako „miejsce spotkania
z muzą”, może być tradycyjnie przeznaczone jako przestrzeń dla
wszelkiego rodzaju sztuki, rozmów i wymiany poglądów.
Spotkanie przy muzyce rozpoczął występ Chóru Mieszanego
„Educatus” pod kierownictwem artystycznym prof. dr. hab.
Adama Korzeniowskiego. Występom artystów towarzyszyły
zapowiedzi wprowadzające w atmosferę utworów. Wykonano
kolędy: „Coś się dzieje”, „Kolynda śpyiwka”, „Hola, hola, pasterze z pola” i suitę chóralną z musicalu „My Fair Lady”. Dopełnieniem wieczoru był występ Orkiestry Symfonicznej pod batutą
dyrygent dr Małgorzaty Tęczyńskiej-Kęski. Zabrzmiały między
innymi Symfonia nr 41 Wolfganga Amadeusza Mozarta i „La
danza delle ore” z opery „La Gioconda” Amilcare Ponchiellego.
To wyjątkowy rok dla orkiestry, która powstała piętnaście lat
temu z inicjatywy prof. dr. hab. Adama Korzeniowskiego i dr Romualdy Ławrowskiej.
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Występ młodych artystów z Uniwersytetu Pedagogicznego
i piękne wnętrza Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku wywarły wrażenie na odbiorcach. Gromkie brawa i liczne słowa uznania zachęcają do organizacji kolejnych muzycznych spotkań.

Fotografie: Grzegorz Wajda/wajdafoto
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Spotkania noworoczne
Aleksandra Fajfer, Biuro Promocji UP

14 i 17 stycznia 2020 roku w auli
uniwersyteckiej można było usłyszeć między innymi wyjątkowe kolędy w wykonaniu Chóru Mieszanego „Educatus” oraz fragment jednej
z trzech wielkich symfonii Wolfganga
Amadeusza Mozarta.
Gospodarzem koncertów był Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab.
Kazimierz Karolczak. Przed publicznością
wystąpiły Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Orkiestra
Kameralna Uniwersytetu Pedagogicznego
pod batutą dr Małgorzaty Tęczyńskiej-Kęski, a także Chór Mieszany „Educatus”
Uniwersytetu Pedagogicznego pod dyrekcją prof. dr. hab. Adama Korzeniowskiego.
Repertuar noworocznych spotkań przy
muzyce był jak zawsze doskonale dopra-
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cowany. Rozbrzmiały „Pastieri, pastieri”,
„Plesajte, krestania”, „Coś się dzieje”,
„Hola, hola, pasterze z pola”, „Kolynda
śpiywka”. Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Pedagogicznego zachwyciła
swoim wykonaniem Concerto grosso
op. 6 nr 8 „Fatto per la notte di Natale”
Arcangelo Corellego. Można było także
usłyszeć „Danza della ore” z opery „La
Gioconda” Amilcare Ponchiellego czy
„Allegro Vivace” z Symfonii nr 41 „Jowiszowej” Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Całość dopełniła suita z musicalu „My
Fair Lady”.

17 stycznia 2020 roku. Aulę wypełniły
osoby w różnym wieku – studenci oraz
pracownicy uniwersytetu z rodzinami.
Fotografie: Grzegorz Wajda/wajdafoto

Wydarzenie zorganizowane 14 stycznia
2020 roku było okazją do spotkania emerytowanych pracowników UP z naukowcami i kadrą kierowniczą uczelni. Atmosfera sprzyjała rozmowom w mniejszym
gronie, dyskusjom, dzieleniu się planami
na najbliższe miesiące. Inny charakter
miał natomiast koncert zaplanowany na
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UP po raz pierwszy
zagrał razem z WOŚP!
Łukasz Puła, student III roku zarządzania oświatą i organizacjami pozarządowymi
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
w tym roku zagrała po raz 28. Przez 27
lat udało się zebrać łącznie ponad miliard sto dwadzieścia milionów złotych.
Nieprzerwanie od momentu założenia
fundacji w 1993 roku gra ona, aby pomagać osobom potrzebującym. W tym roku
po raz pierwszy Uniwersytet Pedagogiczny dołączył do zbiórki funduszy. Studenci i pracownicy uczelni mieli okazję
wspomóc tegoroczny finał, którego ce-

lem był zakup specjalistycznego sprzętu
dla dziecięcej medycyny zabiegowej.
Tydzień przed 28. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w dniach
od 7 stycznia do 11 stycznia na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego przy
ul. Podchorążych pojawiły się puszki stacjonarne z charakterystycznymi czerwonymi serduszkami. Stanęły one w trzech
miejscach: kancelarii uczelni, szatni oraz

Fotografia udostępniona przez Samorząd
Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego

w punkcie informacyjnym w nowym budynku UP. Udało się zebrać łącznie 1
065,62 zł!
Była to pierwsza zbiórka prowadzona na
terenie naszego uniwersytetu, ale na pewno nie ostatnia. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie grać ,,do końca
świata i jeden dzień dłużej”, a nasza społeczność akademicka razem z nią.
Fot. Aleksandra Fajfer

Akcja SOS
Uczelnie Schroniskom w liczbach
Dr Katarzyna Możdżeń, Instytut Biologii UP

Fot. Katarzyna Możdżeń

Tradycyjnie, jak co roku, na przełomie listopada i grudnia, pracownicy, doktoranci
i studenci zaangażowali się w Akcję SOS
Uczelnie Schroniskom. Więcej informacji
na temat Akcji SOS można znaleźć na stronie organizatora – http://www.akcjasos.
up.krakow.pl/.
W 2019 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym w podjęte działania włączyli się
także studenci z Koła Naukowego Przyrodników UP „Biosfera”.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom i zapraszamy do udziału w kolejnej zbiórce.
Grafika udostępniona przez organizatorów Akcji SOS
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Szachy w teorii i praktyce edukacyjnej
Marta Krupska, Instytut Nauk o Wychowaniu UP
5 grudnia 2019 roku w Instytucie Nauk
o Wychowaniu odbyła się Ogólnopolska
Konferencja Naukowo-Metodyczna „Szachy
w teorii i praktyce edukacyjnej”. Otworzyła
ona niezwykle interesującą przestrzeń naukowej dyskusji nad znaczeniem gry w szachy w teorii i praktyce edukacyjnej. Stała
się także okazją do wymiany doświadczeń
w nauczaniu „królewskiej gry” na różnych
etapach kształcenia, w ramach edukacji
formalnej, nieformalnej i pozaformalnej.
Konferencja została objęta honorowym
patronatem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka, Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika
i Marszałka Województwa Małopolskiego
Witolda Kozłowskiego. Partnerem merytorycznym był Instytut Badań Edukacyjnych.
Konferencja otrzymała także partnerstwo
Miasta Krakowa.
Podczas otwarcia konferencji gości przywitali: Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP, Dyrektor Instytutu
Nauk o Wychowaniu dr hab. Andrzej Ryk,
prof. UP, oraz Prezes Małopolskiego Związku Szachowego Kamila Kałużna.
Pierwszą część obrad plenarnych – „Szachy
w teorii edukacyjnej” – otworzyło wystąpienie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego,
który wygłosił referat pod tytułem „Refleksje
osobiste na temat gry w szachy m.in. w rodzinie i nie tylko”, w którym odnosił się do
własnego doświadczenia. Następnym prelegentem był dr Stanisław Kowal. Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia pod
tytułem „Personalizacja i zróżnicowanie
w teorii i praktyce edukacyjnej”. Swoją wiedzą psychologiczną i pedagogiczną w prelekcji pod tytułem „Radzenie sobie z porażką” podzieliła się dr Joanna Wnęk-Gozdek.

Natomiast problematykę stresu podjęła w swoim wystąpieniu „Stres w teorii
i praktyce edukacyjnej” dr Patrycja Curyło-Sikora. Z kolei Piotr Zieliński, instruktor
i sędzia szachowy, wygłosił referat pod tytułem „Szachy w szkole – obiegowe opinie
uzasadniające miejsce szachów w szkole
w zestawieniu z wynikami badań naukowych”. Prelegent jest członkiem honorowym Polskiego Związku Szachowego, od
1990 roku dyrektorem szkół w Suwałkach,
a także przewodniczącym Rady Sportu przy
Prezydencie Suwałk. Pierwszą część obrad
plenarnych zamknęło wystąpienie Michała
Kanarkiewicza, doradcy strategicznego największych korporacji w Polsce i na świecie,
wykładowcy MBA, autora pięciu książek,
mówcy inspiracyjnego, szachisty i ambasadora królewskiej gry w Polsce. Prelegent
wygłosił referat pod tytułem „Dlaczego
warto grać w szachy?”.
Druga część obrad plenarnych – „Szachy
w praktyce edukacyjnej” – poświęcona
była zagadnieniom metodycznym i praktyce edukacyjnej. Otworzyła ją Wiesława
Walkowska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, instruktor Polskiego Związku
Szachowego. Wygłosiła referat pod tytułem „Nauka gry w szachy w klasie szkolnej
jako proces wspomagający rozwój dzieci
w oparciu o praktykę szkolną”. Kolejnym
prelegentem w tej części obrad była Jolanta
Katarzyna Dados, nauczyciel dyplomowany
edukacji wczesnoszkolnej, która od roku
2014 prowadzi zajęcia szachowe według
założeń projektu „Edukacja przez Szachy
w Szkole”. Wygłosiła referat pod tytułem
„Nie tylko szachy – jak wykorzystać naukę gry w szachy do osiągania innych celów edukacyjnych”. Następnie uczestnicy
konferencji wysłuchali wystąpienia Rafała

Daniszewskiego „Przedszkolne Koło Szachowe czyli «Syzyfowe prace»” oraz prelekcji Sylwii Nowak i Jacka Przybylskiego.
Sylwia Nowak jest z zawodu nauczycielem wychowania przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej i historii, a także instruktorem szachowym w klasach I–III. Jacek
Przybylski to fizyk z wykształcenia, instruktor i sędzia szachowy. Prelegenci wygłosili
referat pod tytułem „Szachy są dla dzieci
dobre! Jak próbujemy to wykorzystać w SP
48 i SP 62 w Krakowie”.
Witalis Sapis, polski szachista, sędzia klasy międzynarodowej (International Arbiter), przekazał swój referat organizatorom
nr 12 styczeń–luty 2020
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konferencji. Nosił on tytuł „Rola strategii
w szachach i w życiu”. Następnie zebrani
wysłuchali wystąpienia Krzysztofa Krupy,
współautora książki „SZACHY. W Królestwie Geniuszu i Fantazji”, dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, twórcy Młodzieżowego Święta Wrocławia, Kongresu
dr Jana Zukertorta (X edycji), pierwszego
trenera Jolanty Zawadzkiej (mistrzyni
świata, Europy, wielokrotnej mistrzyni
Polski, wicemistrzyni olimpijskiej). Wstąpienie nosiło tytuł „Szachy. Królestwo geniuszu i fantazji. Droga do wszechstronnego rozwoju dzieci”. Kolejne wystąpienie
zaprezentował Czesław Spisak. Zostało
poświęcone innowacyjnym środkom
dydaktycznym wykorzystywanym w edukacji szachowej. Ten utytułowany szachista od 1998 roku zajmował się szkoleniem
juniorów, pozostając jednocześnie czynnym zawodnikiem i osiągając sukcesy na
obu tych polach. W roku 2012 uchwałą
Zarządu Polskiego Związku Szachowego
został powołany na stanowisko trenera reprezentacji Polski na Światową Olimpiadę

Szachową Juniorów do 16 lat w Stambule.
W 2013 roku jego podopieczni zdobyli wicemistrzostwo Polski juniorów, a rok później złoty medal.
Następnie przyszedł czas na wystąpienie
Olgi Smoleńskiej, doktora nauk o kulturze
fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Jej wystąpienie nosiło
tytuł „Obozy sportów mentalnych UMK
WNOZI – chessyoga – innowacyjna forma
aktywności w Polsce”. Drugą część obrad
zamknęło wystąpienie Marka Mroczka
„Założenia dydaktyczne sowieckiej szkoły
szachowej”.
Trzecią część obrad plenarnych – „Szachy
w środowisku osób z dysfunkcją wzroku”
– rozpoczęło wystąpienie Piotra Dukaczewskiego, szachisty i działacza sportowego,
mistrza międzynarodowego od 1986 roku,
zatytułowane „Szachy w środowisku osób
z dysfunkcją wzroku”. Swoje wystąpienie
pod tytułem „Trening szachowy niewidomych i słabowidzących” przekazał orga-

nizatorom konferencji Ryszard Bernard,
trener szachowy II klasy, mistrz FIDE, wielokrotny finalista mistrzostw Polski, wyróżniony przez Polski Związek Szachowy
„Hetmanem” za całokształt działalności.
Następnie głos zabrała dr hab. Joanna Sobiecka, prof. AWF. Prelegentka jest członkiem Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych powołanej przez Ministra Sportu
i Turystyki, Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej,
a także Komisji Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wygłosiła referat pod
tytułem „Wspomnienia z wykładów prezentowanych przez Jerzego Bryckiego w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
na temat «Szachy jako jedna z form rehabilitacji osób niewidomych»”. Następnie
przyszedł czas na wystąpienie Piotra Stefańskiego, tyflopedagoga, oligofrenopedagoga, terapeuty wczesnego wspomagania,
prezesa Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
Nadzieja. Prelegent wygłosił referat pod tytułem „Nauka gry w szachy pod kierunkiem
mistrza w aspekcie rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością narządu wzroku”, odwołując się do mistrza, jakim w tym obszarze
stał się dla niego Jerzy Brycki. Trzecią część
obrad zakończył referat dr Elżbiety Bryckiej
pod tytułem „Szachy w filatelistyce”.
Konferencja „Szachy w teorii i praktyce
edukacyjnej” była doskonałą okazją do
pogłębienia wiedzy na temat różnorodnych aspektów edukacji szachowej oraz
współczesnych problemów dydaktycznych
i metodycznych związanych z jej rozwojem.
Wystąpienia miały bardzo wysoki poziom
merytoryczny i ukazały autentyczne znaczenie, jakie dla edukacji może mieć dalsze
rozwijanie podejmowanej tematyki.
Fotografie: Grzegorz Wajda/wajdafoto

Edukacja według japońskiej filozofii
Dorota Rojek-Koryzna

Postawą filozofii BUDO jest samodoskonalenie, nieustanna praca nad sobą. To
także sposób zmagania się z własnymi słabościami, działanie na rzecz poprawy kondycji fizycznej, a w przypadku zagrożenia – umiejętność samoobrony.
11 grudnia 2019 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym odbyło się spotkanie
pt. „Edukacja według Japońskiej Filozofii BUDO”. Zgromadzonych gości powitał
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP, Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego. Gośćmi specjalnymi spotkania
byli: Mistrz Świata w KATA Paweł Janusz
i Prezes Fundacji Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT Arkadiusz Nowak.
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W prelekcji poświęconej edukacyjnej roli
sportu podkreślano między innymi znaczenie samodoskonalenia i autodyscypliny. Wyświetlono krótki film o życiu Anety
Zatwarnickiej, dziewczyny po amputacji
rąk, nóg i części twarzy, której życie jest
związane ze sportem, a szczególnie z karate. Odbył się także pokaz specjalny układu
karate w wykonaniu grupy ze środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu.

Grafiki udostępnione przez organizatorów
wydarzenia

COMMENTARII ACADEMICI

Konferencja naukowo-szkoleniowa

w Tarnowie
Dr Mateusz Szast, Instytut Filozofii i Socjologii UP

27 listopada 2019 roku Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Apertum” oraz
Instytut Filozofii i Socjologii UP (IFiS UP), przy którym jest ono afiliowane,
zorganizowało drugą edycję konferencji naukowo-szkoleniowej w Tarnowie.
Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Apertum” stawia sobie ambitne cele. Jednym
z nich jest przygotowywanie konferencji
i seminariów naukowych z uwzględnieniem współpracy z innymi organizacjami studenckimi oraz szkołami średnimi.
Wszystko po to, aby realizować wspólne projekty na rzecz społeczności spoza
uniwersytetu, obejmujące dzielenie się
wiedzą, doświadczeniem oraz wynikami
badań realizowanych przez pracowników
instytutu, doskonalenie umiejętności organizacyjnych, badawczych, a także promocyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego.
Pod nadzorem kuratora dr. Mateusza Szasta 27 listopada 2019 roku w VII Liceum
Ogólnokształcącym w Tarnowie zorganizowano konferencję naukowo-szkoleniową
zatytułowaną „Problematyka współczesnego społeczeństwa polskiego – ujęcie
teoretyczne i praktyczne. Edycja druga”
(pierwsza edycja konferencji odbyła się
21 maja 2019 roku). Komitet organizacyjny
tworzyli: dr Mateusz Szast, Marcin Migduła
oraz Karolina Gąsior. Pomagali członkowie
koła „Aperum” – Nikola Ciomcia i Przemysław Ostrowski.
Tematyka konferencji obejmowała problemy społeczne, które są rozumiane na dwa
sposoby. Po pierwsze, problemy organizacji
społecznej, które powstają w wyniku zorga-

nizowania społeczności lub społeczeństwa
(społeczność lub społeczeństwo stwarza
sytuacje, w których niektórzy ich członkowie odmawiają akceptacji jako właściwej
lub koniecznej, a nawet nieuniknionej; są
to np. regionalizm, ubóstwo, brak równowagi środowiskowej); po drugie, problemy
dewiacji związane z niedostosowaniem
ludzi do konwencjonalnych sposobów
życia (należą do nich np. przestępczość,
uzależnienie od narkotyków, alkoholizm,
różne formy uzależnień seksualnych, bigamia, wandalizm i wiele innych zachowań,
z których większość jest zabroniona przez
prawo).

dzień”. W obrady konferencyjne czynnie
włączyli się także studenci pierwszego
roku socjologicznych studiów magisterskich, którzy przygotowali „Wykład promocyjny” (prezentowała Karolina Gąsior)
oraz prelekcję „Zmiany w obrębie przestępczości – cyberprzestępczość” (prezentował
Przemysław Ostrowski).

Prace w ramach konferencji podzielono na
dwie części. W pierwszej – teoretycznej –
pracownicy naukowi IFiS UP przedstawili swoje badania. W planie konferencji
przewidziano referat dr. Pawła Walawendra (IFiS UP) zatytułowany „Rynek pracy
w dobie czwartej rewolucji przemysłowej”,
z kolei dr Dariusz Dąbek wygłosił prelekcję
„O łatwym w logice rozumieniu wyrażeń”.
W drugiej części – warsztatowej – studenci pod okiem koordynatorów oraz szkoleniowcy realizowali zajęcia praktyczne.
Przewidziano warsztaty mgr Anny Dudy
(Instytut Nauk o Wychowaniu) pt. „Porozumiewanie się bez barier” oraz dr. Mateusza
Szasta zatytułowane „Asertywność na co

Dyrekcja i grono pedagogiczne VII LO w Tarnowie rekomendują współpracę pomiędzy
IFiS UP a tamtejszą placówką, zapraszając
na kolejne zajęcia w ramach konferencji –
wszystko po to, aby ukazać uczniom zasadność prowadzenia badań, istotę pracy naukowej oraz potrzebę nabywania kapitału
intelektualnego. Oczywiście ważnym elementem wyjazdu była promocja Uniwersytetu Pedagogicznego: studenci zrzeszeni
w ramach koła naukowego rozdawali ulotki, materiały promocyjne, materiały biurowe (ołówki, notatniki, zakładki), a przede
wszystkim odpowiadali na liczne pytania,
pomagając maturzystom w podejmowaniu
decyzji co do wyboru kierunku studiów.
Wyjście poza mury uczelni jest ważne.
Studentom łatwiej jest udać się do szkoły
średniej aniżeli uczniom przyjść do uniwersytetu. Studenci i pracownicy naukowo-dydaktyczni wychodzą naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych studentów, dzieląc
się wynikami swoich badań, które niejednokrotnie publikowane są w renomowanych
czasopismach naukowych o ograniczonym
dostępie lub w ogóle nieosiągalnych dla zainteresowanej młodzieży ze szkół średnich.
Interakcje braci studenckiej z uczniami to
znakomita okazja do tworzenia platformy
wymiany myśli oraz rozpoznania preferencji
w dopasowywaniu programów nauczania
z uwzględnieniem ich potrzeb i aspiracji.
Fotografie wykonane przez studentów IFiS UP
i udostępnione przez dr. Mateusza Szasta
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Spotkania
z kandydatami
Justyna Staniszewska, Biuro Promocji UP

„Najtańszym źródłem podniesienia efektywności jest
wykorzystanie doświadczeń innych” – tę wskazówkę
Jamesa Harringtona warto zastosować również podczas
wyboru kierunku studiów. W grudniu 2019 roku oraz
w styczniu i lutym 2020 roku po raz kolejny pracownicy
Biura Promocji i studenci UP rozmawiali z kandydatami na studia podczas kilku spotkań. Pojawiło się mnóstwo pytań, rozwialiśmy wiele wątpliwości i zachęcaliśmy do skorzystania z oferty edukacyjnej Uniwersytetu
Pedagogicznego.
Na przełomie roku 2019/2020 uczestniczyliśmy w IX Targach
Edukacyjnych Powiatu Bielskiego, XI Targach Edukacyjnych
Powiatu Pszczyńskiego oraz Salonie Maturzystów w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach.
Zorganizowaliśmy także prezentację w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku. Różne formy bezpośredniego kontaktu pozwoliły na dotarcie do
większej liczby młodych osób. Nie każdy z nich może wybrać się
na większe targi edukacyjne, dlatego przyjmujemy zaproszenia
wysyłane przez szkoły średnie.
Dla uczniów rozpoczynających naukę każdy termin jest dobry na
udział w takich wydarzeniach, ale dla tegorocznych maturzystów
ostatnie miesiące mogły być decydujące.
Dokonując wyboru optymalnego kierunku studiów, zawsze warto skorzystać z rad i opinii osób, które już studiują, znają uczelnię, na której chcielibyśmy studiować. Podczas tegorocznych
spotkań jak zawsze pojawiły się bardziej i mniej szczegółowe pytania dotyczące konkretnych kierunków studiów i zasad rekrutacji. Odwiedzający pytali również, czy i w jakich organizacjach
studenckich będą mogli działać i jak studiuje się w Krakowie.
Nauczyciele i doradcy zawodowi uzyskali wiedzę na temat studiów podyplomowych, kursów i warsztatów, otrzymali materiały

informacyjne dla szkół, a także poznali korzyści wynikające z nawiązania współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym.
Oferta edukacyjna UP
zmienia się w każdym
roku. Pojawiają się nowe
kierunki i specjalności,
a także kursy, szkolenia
i warsztaty, w których
można wziąć udział podczas studiów. Wszystkie informacje są
zamieszczane na bieżąco na stronie UP, na Facebooku i Instagramie, ale bezpośredni kontakt często pozwala doprecyzować
wiele kwestii oraz wyjaśnić wątpliwości. Tym bardziej zachęcam
do udziału w zbliżającym się Dniu Otwartym, który odbędzie się
18 marca. Program wydarzenia będzie dostępny na stronie internetowej i w mediach społecznościowych uczelni. Warto skorzystać z naszego zaproszenia.

Dokonując wyboru
optymalnego kierunku
studiów, zawsze warto
skorzystać z rad i opinii

Na każdym etapie rekrutacji
możesz liczyć na naszą pomoc
Biuro Rekrutacji
budynek główny, pokój 16 (parter)
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
telefon 12 662 60 93

UNIWERSYTET
PEDAGOGICZNY
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

2020
–
2021

Fot. Justyna Staniszewska

Dołącz do naszej grupy FB UP: rekrutacja
up.krakow.pl/kandydat

#UPINSPIRUJE #UPMOTYWUJE #UPZASKAKUJE #UPREKRUTUJE

Informator dla kandydatów przygotowany przez Biuro Promocji UP
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Funkcje przemysłu i usług
w rozwoju społeczno-ekonomicznym
układów przestrzennych
Dr Agnieszka Brzosko-Sermak, Instytut Geografii UP

W dniach 2–3 grudnia 2019 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym odbyła
się 35. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Funkcje przemysłu i usług w rozwoju społeczno-ekonomicznym układów przestrzennych” /
35th Jubilee International Scientific Conference “The Functions of Industry and
Services in the Socio-Economic Development”.
Konferencja została zorganizowana przez
Katedrę Przedsiębiorczości i Gospodarki
Przestrzennej Uniwersytetu Pedagogicznego, Komisję Geografii Przemysłu Polskiego
Towarzystwa Geograficznego oraz Komisję
Nauk Ekonomicznych i Statystyki PAN Oddział w Krakowie.
Celem konferencji było kontynuowanie
wymiany dorobku naukowego, trwającej nieprzerwanie od 35 lat, i prezentacja
prac badawczych z zakresu funkcji przemysłu i usług w rozwoju społeczno-ekonomicznym układów przestrzennych,
prowadzonych aktualnie w krajowych
i zagranicznych ośrodkach akademickich.
Szczegółowo tematyka prezentowanych
referatów dotyczyła: koncepcji metodologicznych rozwijających się na polu geografii przemysłu i usług; lokalizacji i rozwoju
przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w nawiązaniu do postępującego procesu rozwoju cywilizacyjnego i kształtowania gospodarki opartej na wiedzy; zmiany
struktur działowych przemysłu w różnej
skali układów przestrzennych, od skali lokalnej, regionalnej, po skalę krajową i światową; relacji przemysłu do pozostałych
sektorów gospodarki oraz jego wpływu na
kształtowanie życia gospodarczego, społecznego i kulturowego w przestrzeni geograficznej; oceny poziomu innowacyjności
i konkurencyjności krajowego przemysłu
na tle przemysłu światowego; kształtowania się przemysłów zaawansowanej
technologii i sektora informatycznego (IT)
oraz procesów serwicyzacji; oddziaływania
polityki na kierunki rozwoju działalności
produkcyjnej i usługowej; oceny wpływu
procesów transformacji oraz umiędzynarodowienia działalności gospodarczej w warunkach integracji europejskiej i globalizacji na przebudowę struktur branżowych
i przestrzennych różnej skali układów
przestrzennych. Problematykę tę rozpatrywano nie tylko w układach przestrzennych
nr 12 styczeń–luty 2020

Polski, ale także innych krajów, szczególnie
Europy Środkowej i Wschodniej.
W nawiązaniu do Jubileuszu 35-lecia cyklu konferencji i formalnego ustanowienia
w Polsce nowej dyscypliny naukowej geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna szczególny nacisk został
położony na podsumowanie dotychczasowych osiągnięć w zakresie problematyki
badawczej funkcji przemysłu i usług w rozwoju społeczno-ekonomicznym układów
przestrzennych oraz próbę zarysowania
dalszych kierunków badań w zakresie tej
problematyki.
Na konferencję zgłoszono 75 referatów,
a uczestniczyło w niej 100 zarejestrowanych uczestników, reprezentujących liczne
ośrodki naukowe krajowe i zagraniczne.
W wydarzeniu wzięło również udział ponad 100 studentów i doktorantów, a także
innych osób zainteresowanych problematyką obrad. Krajowe ośrodki naukowe reprezentowane były przez przedstawicieli
następujących uczelni: Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Politechnika Częstochowska, Politechnika Wrocławska, Szkoła

Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet
Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński,
Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Wrocławski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie. Ponadto prelegenci reprezentowali następujące instytucje: Zespół
Szkół nr 23 w Warszawie, Zespół Szkół
nr 3, Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach, XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Urząd
Statystyczny w Bydgoszczy. Wystąpienia
zagraniczne zostały przygotowane przez
przedstawicieli ośrodków naukowych i badawczych z czterech krajów: Kazachstanu,
Rosji, Słowacji i Ukrainy.
Referaty wygłoszone podczas konferencji,
wpisujące się w jej tematykę, po odpowiednich uzupełnieniach i recenzjach zostaną opublikowane w formie artykułów
naukowych w kolejnych zeszytach czasopisma „Prace Geografii Przemysłu Polskiego
Towarzystwa Geograficznego”.
Organizatorzy zapraszają na następną konferencję z tego cyklu. Będzie to
36. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przemiany strukturalne przemysłu
i usług” / 36th International Scientific Conference “Structural Changes in Industry
and Services”, która odbędzie się w Krakowie, w dniach 7–8 grudnia 2020 roku.

Fot. Adobe Stock
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Kolejne spotkanie w ramach
Programu Tutoringu Uniwersyteckiego
Dr Bartosz Drzewiecki, Instytut Historii i Archiwistyki UP

Od lewej: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak,
dr Dorota Drzewiecka, Anna Gucwa,
dr Bartosz Drzewiecki, dr Konrad Meus
(fot. Hubert Mazur)

W dniu 22 stycznia 2020 roku w Audytorium im. prof. W. Danka odbyło się trzecie
spotkanie zorganizowane przez Instytut
Historii i Archiwistyki UP w ramach Programu Tutoringu Uniwersyteckiego „Primus Gradus”. Tym razem zebrani goście
mogli wysłuchać wystąpienia studentki
UP Anny Gucwy, laureatki prestiżowego
ogólnopolskiego Konkursu im. Ryszarda
Mienickiego na Najlepszą Pracę Dyplomową z Zakresu Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją.
W spotkaniu naukowym wzięli udział m.in.
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Rektor
UP; dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. UP,
Przewodniczący Rady Dyscypliny Historia,
oraz dr Dorota Drzewiecka, Zastępca Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki.
Zaproszeni goście, w tym licznie zgromadzeni studenci kierunku archiwistyka,
zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo, wysłuchali referatu pt. „Wkład Władysława Semkowicza w rozwój polskiej

dziedziny archiwalnej”.
Nagrodzona praca dyplomowa – o takim samym
tytule – powstała na seminarium licencjackim
prowadzonym przez dr.
Bartosza Drzewieckiego
z Katedry Archiwistyki
i Nauk Pomocniczych Historii.
Konkurs im. Ryszarda
Mienickiego organizowany jest przez toruński
oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i od trzech lat ma charakter ogólnopolski. Do ostatniej edycji konkursu
zgłoszono prace licencjackie i magisterskie powstałe w wiodących ośrodkach
kształcenia archiwistów i zarządców
dokumentacji: na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Pedagogicznym
w Krakowie. Przyznano jedną nagrodę za
pracę magisterską oraz trzy wyróżnienia,
w tym dla studentki UP.
Badania Anny Gucwy oparte zostały na
wynikach wzorcowej kwerendy w rozporoszonej spuściźnie Władysława Semkowicza. Studentka korzystała z zasobu
Archiwum Narodowego w Krakowie,
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie
oraz Zbiorów Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Efekty tych prac oraz nowa-

Fot. Adobe Stock

torstwo przedstawionych w opracowaniu
wniosków zaowocowały wyróżnieniem,
w którego uzasadnieniu podkreślono „interesujące i wykorzystujące źródła historyczne przedstawienie wątków archiwalnych w biografii Profesora”.
Program Tutoringu Uniwersyteckiego
„Primus Gradus” powstał w celu promowania szczególnych naukowych osiągnięć studentów Instytutu Historii i Archiwistyki oraz wspierania ich rozwoju
zawodowego m.in. poprzez organizację
ponadprogramowych staży. Tutorami
w IHiA są dr Konrad Meus (dla kierunków historia oraz studia niemcoznawcze
i środkowoeuropejskie), dr Bartosz Drzewiecki (dla kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo)
oraz dr Anna Penkała-Jastrzębska (dla
kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe).

Newsy z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
Anna Duczmalewska, Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych UP
Zamigani Studenci UP!
[student] [up] [migowy] [znać]
Skończyła się pierwsza edycja bezpłatnych
kursów Polskiego Języka Migowego, w której wzięło udział 18 studentów UP. Kursanci, oprócz podstaw gramatyki i słownictwa
PJM, mieli możliwość zapoznania się z kulturą Głuchych i zrozumienia perspektywy
osoby niesłyszącej. Zajęcia ukierunkowa-
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ne były głównie na studentów psychologii i pracy socjalnej, aby uwrażliwić ich na
potrzeby osób posługujących się językiem
migowym i dać perspektywę pracy z tego
typu klientem w przyszłości. Lektor PJM
mgr Magdalena Sipowicz z firmy Laboratorium Migowe komentuje:
Kursanci są niezwykle zdeterminowani
i bardzo pozytywnie nastawieni zarówno
do języka, jak i poznawania Kultury Głuchych, a tym samym obalania własnych
stereotypów i szerzenia tej wiedzy wśród

swoich znajomych. Na zajęciach jest zawsze bardzo wesoło. Aby brać w nich
udział, zdecydowanie trzeba mieć do siebie
duży dystans i samozaparcie. Bo im dalej
w las, tym trudniej. Jak to bywa z każdym
językiem.
Naukę języka migowego rozpoczęli również
Asystenci Zdrowienia działający w Biurze
ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). Dzięki temu również osoby Głuche będą miały
możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistów w swoim ojczystym języku.
COMMENTARII ACADEMICI

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na FB oraz strony internetowej, gdzie
znajdziecie więcej informacji dotyczących
planowanych kursów Polskiego Języka Migowego.
Nasz pierwszy kurs e-learningowy
na platformie Moodle
Trwają prace końcowe nad naszym pierwszym świadomościowym kursem e-learningowym. Celem kursu jest szerzenie informacji dotyczących niepełnosprawności
i kryzysów zdrowia psychicznego. Kurs ma
przeciwdziałać krzywdzącym stereotypom
clinic for you
i mitom związanym z ograniczeniami zdrowotnymi oraz szerzyć informacje o prawach tej grupy studentów. Kurs składa
się z kilku modułów tematycznych, które
oprócz treści wzbogacone są w infografiki
i materiały wideo. Studenci mogą uzyskać
informacje o konkretnych rodzajach ograniczeń zdrowotnych oraz o możliwościach
adaptacji procesu kształcenia do
ich popsychology
trzeb.

Psychology

MIND

Również pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz administracji mogą skorzystać ze
swojej wersji kursu. Dla tej grupy odbiorców materiały zostały wzbogacone o praktyczne wskazówki dotyczące współpracy ze studentem z niepełnosprawnością
i/lub ograniczeniami zdrowotnymi. Oprócz
wskazówek znaleźć można praktyczne
informacje o udogodnieniach, z których
studenci mogą skorzystać, aby zrealizować
materiał w sposób dostosowany do ich
potrzeb, ale z zachowaniem przyjętego poziomu merytorycznego.
Nowa strona WWW
Dzięki pomocy Centrum Obsługi Informatycznej UP możemy pochwalić się
nową, w pełni dostosowaną (wg standardu WCAG 2.0) stroną internetową –
www.bon.up.krakow.pl. Nasz serwis posiada łatwą nawigację oraz wzbogacony
został o ogrom praktycznych materiałów.
Oprócz standardowych informacji doty-

XIII KRAKOWSKIE DNI INTEGRACJI

HONOROWY PATRONAT REKTORÓW KRAKOWSKICH UCZELNI

IV Seminarium z cyklu:

Wsparcie studenta w kryzysie
psychicznym – równe traktowanie
22 kwietnia 2020 | Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie ul. Podchorążych 2 | Aula A1
Psychology
Psychology
thinking & talking
central clinic

czących pracy naszej jednostki odwiedzający stronę mogą poczytać o najnowszych
wydarzeniach organizowanych przez BON,
o projektach, konferencjach tematycznych
oraz o swoich prawach i możliwości adaptacji procesu kształcenia. Pracownicy
naukowo-dydaktyczni mogą skorzystać
z zakładki „Pracownicy”, w której umieściliśmy m.in. wskazówki dla prowadzących
zajęcia.

PSYcHOLOGY PSYcHOLOGY
ordination

ordination

W planach jest dostosowanie strony BON
do potrzeb osób korzystających z Polskiego Języka Migowego w postaci wideofilmów z tłumaczem języka migowego. Każda podstrona będzie mieć filmik z treścią
przetłumaczoną na PJM oraz napisami.
Zapraszamy!
Już niebawem: Pracownia Dostępności
Z każdym rokiem akademickim powiększa się baza materiałów dydaktycznych
dostosowanych do potrzeb osób z wadą
wzroku. Nad tym zadaniem czuwa grupa
asystentów, którzy przy użyciu specjalistycznych programów przetwarzają tekst
do czytelnego formatu. Oprócz treści
w języku polskim pochwalić się możemy obszernym katalogiem materiałów
w języku hiszpańskim, niemieckim i portugalskim.

Niebawem nasza pracownia w DS „Za Kolumnami” powiększy się o dodatkowe stanowiska komputerowe zaopatrzone w profesjonalne programy oraz skanery. Asystenci
będą mogli dostosowywać jeszcze większą
liczbę materiałów dydaktycznych. W godzinach pracy jednostki studenci będą mogli
samodzielnie skorzystać z urządzeń.
IV Seminarium „Wsparcie studenta
w kryzysie psychicznym”
Jak co roku, kwiecień obfituje w wydarzenia związane z Krakowskimi Dniami
Integracji. XIII KDI zaplanowane są od
20 kwietnia do 24 kwietnia 2020 roku.
W ramach tego przedsięwzięcia BON UP
będzie organizować czwartą już edycję Seminarium „Wsparcie studenta w kryzysie
psychicznym – równe traktowanie”, która
odbędzie się 22 kwietnia na Uniwersytecie
Pedagogicznym. W tej edycji wybitni prelegenci ze świata psychologii i psychiatrii
dyskutować będą na temat wykluczenia
społecznego osób w kryzysach psychicznych, jak sobie z nim radzić i jakie są perspektywy. Wydarzenie współorganizować
będzie nowo powołana Rektorska Komisja ds. Równego Traktowania oraz Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania
dr Magdalena Stoch. Udział w Seminarium
jest bezpłatny, zapraszamy!

Grafika i fotografie udostępnione przez BON
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Na starcie studiów malarskich
Dr Jacek Pasieczny, Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej UP

obrazy różne
w nastrojach
i sposobie
malowania

powstałych niejako
„na starcie” studiów
malarskich. Młodzi
adepci sztuki poprzez wypowiedzi
malarskie pokazują swój świat, swoje zainteresowania i postawy – od przetwarzania
otaczającej ich rzeczywistości po kompozycje czysto abstrakcyjne. Są to zatem obrazy
różne w nastrojach i sposobie malowania –
tak jak różne są temperamenty ich autorów.

24 stycznia br. w Klubie Kuźnia na os. Złotego Wieku 14 odbyło się uroczyste i tłumne
(ku zadowoleniu organizatorów) otwarcie
wystawy malarskiej pod tytułem „Start”.

Na wystawie swoje prace zaprezentowali studenci UP z pierwszego roku kierunku
malarstwo z pracowni dr Jacka Pasiecznego.
Jest to pierwszy taki wspólny pokaz prac

Wystawa trwała do 27 lutego 2020 roku.
Jej uczestnikami byli: Katarzyna Kożuch,
Justyna Liwińska, Liubou Pakhamova, Aleksandra Polak, Honorata Sapa, Agnieszka
Stec, Maria Surba, Julia Szymczykowska,
Klaudia Trofimuk, Hubert Walkowicz, Anna
Wasilewska.
Wystawa „Start” być może zapoczątkuje
cykl kolejnych ekspozycji w Klubie Kuźnia.

Zdjęcia udostępnione przez autora tekstu

Relaks

Dr Bogna Sroka-Mucha, dr hab. Małgorzata Niespodziewana-Rados, prof. UP, Instytut Grafiki i Wzornictwa UP
Wystawa „Relaks” to przegląd najlepszych ilustracji studentów pierwszego i drugiego roku magisterskiego kierunku Art &
Design Wydziału Sztuki UP. Prace powstawały w okresie dwóch
miesięcy, w czterech pracowniach ilustracji prowadzonych przez:
dr hab. Małgorzatę Niespodziewaną-Rados, prof. UP, dr Bognę Srokę-Muchę, dr Magdalenę Żmijowską oraz mgr Dominikę Bobulską.
Głównym założeniem było stworzenie dla studentów swobodnego
pola do eksperymentowania z ilustracją. Jedynym wyznacznikiem
był format papieru. Temat „Relaks” stanowił dla studentów impuls
do przewrotnego podejścia do zagadnienia. Młodzi artyści stali się
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poszukiwaczami antidotum na stres i frustrację. Jedni oazę spokoju
odnaleźli w wyimaginowanych pejzażach i podświadomym stanie
umysłu, inni w zwierzętach, a jeszcze inni w zwyczajnych prozaicznych czynnościach, jak czytanie książki, picie wina, wylegiwanie się
na słońcu na środku oceanu lub na łące pełnej magicznych kwiatów.

COMMENTARII ACADEMICI

Ilustracja Aleksandry Niziołek

Ilustracja Justyny Kossakowskiej

Swoje pomysły studenci realizowali w różnych technikach: od cyfrowych po manualne, tj. ołówek, flamaster, tusz, cienkopis, farby
czy kredki. Ilustracje, które zostały wybrane na wystawę, prezentują szeroki zakres stylistyk. Widoczna jest złożoność i różnorodność konwencji. Są prace, które pretendują do ilustracji prasowej
czy gier komputerowych, jak i takie, które idealnie sprawdziłyby
się w książkach dla dzieci czy plakacie.
Każda z ilustracji posiada niepowtarzalną aurę. Każda z nich jest
odrębną narracją. Studenci, mimo że przebywają ze sobą na studiach po parę godzin dziennie, nie oddziałują na swoją twórczość.
Wręcz przeciwnie, każdy z nich chce się wyróżniać poprzez poszukiwanie własnej oryginalnej ścieżki artystycznej.
Uczestnicy i uczestniczki wystawy: Kinga Łapińska, Kamila Jajkowska, Aleksandra Niziołek, Małgorzata Krystkowska, Karolina

Ilustracja Martyny Pianki

Głównym założeniem
było stworzenie
dla studentów
swobodnego pola do
eksperymentowania
z ilustracją

Ogorzałek, Martyna Pianka,
Joanna Dobranowska, Sylwia Krachulec, Aleksandra
Machaczka, Justyna Zębaty, Kacper Kordas, Justyna
Kossakowska, Kinga Dusik,
Karolina Glanowska, Natalia
Kwiatkowska.

Opieka artystyczna: dr hab. Małgorzata Niespodziewana-Rados, prof. UP, dr Bogna Sroka-Mucha, dr Magdalena
Żmijowska, mgr Dominika Bobulska.
Wystawę „Relaks” można było oglądać od 12 grudnia 2019 do
30 stycznia 2020 roku w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 12 (wejście od ul. Szujskiego).

Autorkami zdjęć przedstawiających widok wystawy są: Małgorzata Krystkowska, Karolina Ogorzałek
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Proponowane lektury

Opracowanie: Natalia Majoch, Wydawnictwo Naukowe UP

Małgorzata Chrobak, Katarzyna Wądolny-Tatar (red.)
(Re)konstrukcje przeszłości w prozie Antoniny Domańskiej
Autorka Historii żółtej ciżemki, godna przypomnienia pisarka dziecięca, osoba
o znaczącej nie tylko dla Krakowa genealogii i wyrazistych cechach osobowości,
zainteresowana przeszłością i teraźniejszością swojego miasta, znawczyni szeroko
pojmowanych dziejów kultury – Antonina Domańska powraca w książce zbiorowej
powstałej z inicjatywy badaczek z Uniwersytetu Pedagogicznego.
Zawartość: Część 1. Ciotka – Radczyni – Pisarka; Część 2. Zawsze „między prawdą a zmyśleniem”; Część 3. Topika kobieca i męska. Dzieciństwo i dorosłość;
Część 4. Mysterium fascinosum.

Teresa Zbyrad
Małżeństwo i rodzina w procesie przemian sekularyzacyjnych
Autorka podejmuje zagadnienie sekularyzacji i jej wpływu na małżeństwo i rodzinę.
Wychodząc od opisu znaczenia i miejsca religii w życiu indywidualnym i społecznym,
wskazuje na źródła i przejawy sekularyzacji. Następnie ukazuje obraz małżeństwa
i rodziny w kulturze chrześcijańskiej oraz procesy przemian od tradycyjnej rodziny
sakralnej do współczesnej rodziny laickiej, by w kolejnych rozdziałach opisać proces
sekularyzacji i jego oddziaływanie w trzech wymiarach: indywidualnym, grupowym
i społecznym.
Zawartość: 1. Religia w procesie przemian; 2. Małżeństwo i rodzina w kulturze chrześcijańskiej; 3. Od tradycyjnej rodziny sakralnej do współczesnej rodziny laickiej –
czynniki przemian; 4. Przejawy sekularyzacji członków rodziny (wymiar indywidualny); 5. Sekularyzacja w małżeństwie i rodzinie (wymiar grupowy); 6. Sekularyzacja
rodziny jako instytucji (wymiar społeczny); Zakończenie.

Magdalena Sadlik
„Miastu wierni”. Zapomniani literaci Krakowa (1898–1939)
Autorka nie tylko rekonstruuje biografie twórcze trzech autorów (Konstantego
Krumłowskiego, Edmunda Biedera i Józefa Wiśniowskiego) i przybliża ich najważniejsze utwory, lecz także poszerza formułę krakowskiego modernizmu o zjawiska
zmarginalizowane.
Zawartość: 1. Józef Wiśniowski – nauczyciel, poeta, człowiek teatru; 2. Edmund Bieder – młodopolski cygan, legionista; 3. Konstanty Krumłowski – „pisarz na wskroś
krakowski”; Bibliografia.
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Jadwiga Mazur, Paulina Rojek-Adamek, Justyna Tomczyk (red.)
Zarządzanie zmianą. Innowacje – organizacje – bezpieczeństwo
Zaprezentowany zbiór artykułów zawiera różny zakres tematyczny, pozwala spojrzeć na
zmianę w organizacjach różniących się między sobą w zakresie realizacji celów. Ta różnorodność daje możliwość prześledzenia kierunku zachodzących w nich zmian, co może
zwiększyć ich efektywność, a w konsekwencji zaufanie do nich. Książka jest skierowana
do szerokiego grona odbiorców, zarówno teoretyków opisujących procesy organizacyjne
i narzędzia zarządzania zmianą, jak również badaczy i naukowców, a przede wszystkim do
władz, kadr zarządzających oraz polityków, którzy mają realny wpływ i możliwości implementowania proponowanych rozwiązań, ścieżek zmian i modernizacji.
Zawartość (wybór): Dominika Szymocha, Zmiana organizacyjna. Czy można stworzyć uniwersalny model zarządzania zmianą?; Karina Cicha, Design thinking w zarządzaniu procesem dydaktycznym w uczelni wyższej; Paulina Rojek-Adamek, Design intensive – czyli
o potrzebie zarządzania wzornictwem w strategii firmy; Mateusz Szast, Znaczenie emocji
w przekazywaniu nieprawdziwych informacji w komunikacji niewerbalnej.

Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia (red.)
Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki, t. 2
Druga część serii „Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki”. Podjęte w niej rozważania oscylują wokół tematów związanych z dydaktyką języków obcych i dydaktyką
przekładu.
Zawartość (wybór): Katarzyna Sowa-Bacia, Techniki pomiaru biegłości językowej we
wczesnym nauczaniu języka obcego ‒ wyniki badania ankietowego; Renata Czaplikowska, Kurs w trybie zdalnego nauczania Deutsch Lehren Lernen – wybrane aspekty dydaktyczne; Joanna Darda-Gramatyka, Gabriela Sitkiewicz, Rola nauczyciela w przygotowaniu studentów do pracy na rynku światowym. Kilka słów o kompetencjach społecznych
w procesie nauczania języka rosyjskiego; Marta Zachariasz-Janik, Zajęcia z praktycznej
nauki języka niemieckiego na filologii germańskiej a rozwój sprawności mówienia; Marek
Gładysz, Analiza i synteza tekstów w translacji.

Hubert Chudzio, Mariusz Solarz
Zmarli Polacy w drodze do Ojczyzny. Polskie cmentarze w Afryce
Wschodniej i Południowej 1942–1952
Od 2009 roku pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego, wspierani
przez kolejnych partnerów, prowadzą poszukiwania i badania polskich
nekropolii w Afryce Wschodniej i Południowej pozostałych po polskich
osiedlach uchodźczych, które funkcjonowały w latach 1942–1952.
Publikacja jest podsumowaniem dotychczasowych prac. Znalazło się
w niej 14 polskich nekropolii (w tym oddzielnych cmentarzy oraz kwater
na brytyjskich miejscach spoczynku) zlokalizowanych na terenie dzisiejszej Ugandy, Tanzanii, Zambii i Zimbabwe. Wydanie zawiera również
liczne fotografie archiwalne ilustrujące życie codzienne mieszkańców
polskich osiedli w Afryce.
Zawartość: Wprowadzenie; Uganda; Tanganika (dziś Tanzania); Rodezja
Północna (dziś Zambia); Rodezja Południowa (dziś Zimbabwe); Aneks;
Bibliografia.

Więcej informacji o publikacjach można znaleźć na stronie internetowej: www.wydawnictwoup.pl
nr 12 styczeń–luty 2020
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„Uniwersytet Drugiego Wieku”

szansą na rozwój
Katarzyna Kruk, Biuro Organizacyjne UP

„Jesteśmy zachwyceni klimatem na basenie, pływaniem, instruktor jest
WSPANIAŁY. Dziękujemy za tę możliwość!” (zachowano oryginalną pisownię) – taką entuzjastyczną opinię na temat zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w ramach projektu „Uniwersytet Drugiego Wieku” przesłała mailem jedna z uczestniczek.
Ta wspaniała recenzja kursów organizowanych dla „studentów” będących
w przedziale wiekowym 30–50 lat nie jest odosobniona. Uśmiechnięci i entuzjastycznie nastawieni uczestnicy korzystają już z zajęć: „Business English”,
„Pływanie” oraz „Narzędzia ICT: vlogi, blogi, Facebook, YouTube i inne”.
Projekt pod nazwą „Uniwersytet Drugiego Wieku” jest finansowany ze środków
z Unii Europejskiej i adresowany do osób
zamieszkujących na terenie Polski, które
w chwili przystąpienia do niego są w przedziale wiekowym 30–50 lat. Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest pierwszą krakowską uczelnią realizującą inicjatywę tego
typu. Ogromne zainteresowanie uczestników i liczna rekrutacja wskazują, że nasza
koncepcja wdrożenia pakietu darmowych
szkoleń dla osób dojrzałych doskonale wpasowała się w potrzeby i wypełniła
istniejącą lukę edukacyjną. „Uniwersytet
Drugiego Wieku” jest pomostem łączącym
etap kształcenia akademickiego z działającymi już wcześniej „Uniwersytetami Trzeciego Wieku”. Związany z ideą „uczenia się
przez całe życie” i nieustannego rozwoju
osobistego zakłada pobudzenie aktywności
zawodowej, edukacyjnej i kulturalnej osób
dorosłych. Proces rozwoju człowieka ma
bowiem charakter ciągły i nie powinien kończyć się wraz z opuszczeniem murów szkoły
czy zakończeniem kształcenia akademickiego. Uniwersytet Pedagogiczny stwarza
możliwości rozwoju pasji i zainteresowań
również osobom dorosłym. Podniesienie
kompetencji jest jednym z aspektów projektu, kolejnym jest stworzenie przestrzeni
sprzyjającej aktywności, integracji i wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk. Nie
bez znaczenia jest również fakt podjęcia
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Krakowie, której celem jest
aktywizacja zawodowa oraz rozwój osobisty podopiecznych tej instytucji. Dzięki
temu działania „Uniwersytetu Drugiego
Wieku” zyskują bardzo pozytywny wymiar
społeczny. Udział w proponowanych przez
nas kursach może być prawdziwą szansą
dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz
znajdujących się w chwilowym kryzysie.
Zajęcia prowadzone są w terminach, które
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pozwalają łączyć kształcenie z pracą zawodową czy opieką nad dziećmi.
Działalność „Uniwersytetu Drugiego Wieku” została zainaugurowana na przełomie
listopada i grudnia 2019 roku, kiedy rozpoczęto rekrutację na pierwsze z planowanych trzynastu szkoleń. Atutem prowadzonych zajęć są profesjonalna i doświadczona
kadra specjalistów oraz ciekawa tematyka.
Bogate zaplecze, interesujące kursy prowadzone metodami aktywizującymi, doskonała atmosfera oraz wysoki profesjonalizm
prowadzących sprawia, że propozycja Uniwersytetu Pedagogicznego jest naprawdę
atrakcyjna. Przemyślany program darmowych szkoleń dla osób dojrzałych obejmuje
m.in. zajęcia z zakresu przedsiębiorczości,
szkolenia o tematyce ekologicznej, treningi fitness i wiele innych. Wielowymiarowe
spojrzenie na człowieka i jego potrzeby
zaowocowało bogatą ofertą kursów, które
pozwalają zarówno na rozwój wiedzy, jak

i na utrzymanie zdrowia fizycznego. Udział
w zajęciach „Uniwersytetu Drugiego Wieku” pozwala na podniesienie kompetencji
w wielu obszarach. Zdobytą wiedzę można wykorzystać zarówno w życiu zawodowym, jak i na płaszczyźnie osobistej. Duże
zainteresowanie propozycją naszej uczelni
wskazuje, że nie brakuje osób, które chcą
poszerzać swoje kompetencje i wierzą, że
warto zainwestować czas we własny rozwój, zwłaszcza że współczesne realia na
rynku pracy determinowane są faktem
szybkich zmian i rosnącym znaczeniem
rozwijającej się technologii praktycznie
w każdej dziedzinie życia. Integracja wiedzy i umiejętności z wielu dziedzin zwiększa atrakcyjność na rynku pracy. W tym
kontekście niezwykle interesujące staje się
szkolenie „Zarządzanie projektami i kierowanie zespołami projektowymi metodami
Design Thinking i SCRUM”. Nowoczesne
metody zarządzania, zagadnienia związane
z mapą myśli, Design Thinking oraz metoda
SCRUM – to tylko niektóre tematy wpisane
w harmonogram szkolenia pozwalającego
na poznanie nowoczesnych i efektywnych
metod zarządzania.
Wśród potencjalnych uczestników „Uniwersytetu Drugiego Wieku” dużą popularnością cieszą się szkolenia związane z szeroko
pojętą tematyką IT. Udział w nich pozwala
na podniesienie kompetencji w zakresie obsługi arkuszy kalkulacyjnych, zdobycie wiedzy i umiejętności w obszarze narzędzi ICT.
Pracownicy Instytutu Nauk Technicznych
przybliżają zagadnienia związane z popularnymi portalami społecznościowymi,
uczą umiejętnego korzystania ze zdobyczy

Grafika udostępniona przez Uniwersytet Drugiego Wieku UP
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informatycznych. Uczestnicy kursu poznają sposoby zakładania i prowadzenia blogów oraz vlogów. Zyskują szeroką wiedzę
na temat portali społecznościowych. Takie
umiejętności są niezbędne dla osób funkcjonujących we współczesnym świecie, zdominowanym przez technologię informacyjną. Dla osób aktywnych, którym zależy na
własnym rozwoju, kompetencje informatyczne są nieodzowne w codziennej pracy
oraz w życiu osobistym. Potwierdzeniem
tego może być fakt, że jednym z najpopularniejszych do tej pory zajęć jest szkolenie
pod nazwą „MS Excel – arkusze kalkulacyjne od podstaw do eksperckich umiejętności”. Udział w nich pozwala na zdobycie
specjalistycznej wiedzy potwierdzonej certyfikatem ECDL na poziomie zaawansowanym. Eksperci z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego w profesjonalny
sposób przybliżają praktyczne aspekty popularnego arkusza kalkulacyjnego.
Współczesne tempo życia często wywołuje
konieczność uzyskiwania nowych kwalifikacji i umiejętności. Zmiany na rynku pracy
powodują, że konieczna staje się wiedza
dotycząca przedsiębiorczości. Dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej oferujemy specjalistyczny kurs
pod nazwą „Własny biznes – planowanie,
zakładanie, prowadzenie”. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zasady planowania
własnego przedsiębiorstwa ujęte w ramy
biznesplanu, poznają procedurę zakładania
własnej małej firmy i podstawowe obowiązki przedsiębiorcy w trakcie jej działania.
Z tematyką przedsiębiorczości wiąże się
także szkolenie „Jak wychować przedsiębiorcze dziecko i rozwijać jego inteligencję
finansową”. Jest to propozycja zarówno dla
rodziców, jak i nauczycieli. Zajęcia pozwalają na rozwijanie umiejętności kształtowania
postaw przedsiębiorczych dzieci i ich racjonalnych zachowań finansowych. Bogata
wiedza i świadomość w tym zakresie wydaje się niezbędna ze względu na rolę przedsiębiorczości zarówno w życiu zawodowym,
jak i na płaszczyźnie prywatnej. Narastający
konsumpcyjny styl życia oraz wszechobecne
kampanie reklamowe sprawiają, że młodzi
ludzie mogą łatwo wpaść w pułapkę. Warto wyposażyć ich w wiedzę ekonomiczną,
dzięki której mogą stać się niezależni i zaradni. Ta świadomość towarzyszy osobom
zgłaszającym się na szkolenia prowadzone przez ekspertów z Instytutu Geografii
Uniwersytetu Pedagogicznego. Z tematem
konsumpcyjnego stylu życia łączy się kwestia zagadnień z zakresu ekologii, które są
także poruszane na szkoleniach „Uniwersytetu Drugiego Wieku” i cieszą się ogromną
popularnością. Szkolenia z zakresu ekologii
prowadzone są przez pracowników naukowych Instytutu Biologii. Program szkoleń
obejmuje aktualne zagadnienia związane
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między innymi z badaniem zanieczyszczeń
powietrza, segregacją odpadów czy kwestią
zdrowej żywności. Uczestnicy zajęć zmierzą
się z ważnymi pytaniami: „Czy możliwe jest
życie bez pszczół?” oraz „Dlaczego gatunki
wymierają?”. Poszerzenie wiedzy i większa
świadomość ekologiczna może być szansą
na dłuższe życie i zdrowie. Tematy związane z ratowaniem naszej planety, ekologicznym stylem życia oraz zdrowym odżywianiem są bardzo istotne i często poruszane
we współczesnych mediach. „Studenci”
naszego „Uniwersytetu Drugiego Wieku”
mają szansę na edukację także w tym obszarze. Szkolenie „Kuchnia oczami naukowca – z elementami kuchni molekularnej”
doskonale wpisuje się w popularne trendy
związane z zagadnieniami kulinarnymi.
Kuchnia molekularna łączy wiedzę naukową z aspektem praktycznym. Zaskakuje
smakami i nietypową technologią. W trakcie zajęć uczestnicy zgłębią jej tajniki, ale
także nauczą się niezwykle istotnej umiejętności – świadomego czytania etykiet na
żywności.
Osoby zainteresowane tematyką astronomiczną także znajdą propozycję dla
siebie. Zajęcia „Wszechświat wokół nas”
prowadzone przez pracowników Instytutu
Fizyki obejmują najciekawsze zagadnienia współczesnej astronomii i kosmologii.
Uczestnicy kursu poznają między innymi
tajemnice kalendarza, zgłębią tajemnice
Układu Słonecznego, poszukają śladów
życia w przestrzeni kosmicznej. Będą mieli
także możliwość obserwacji ciał niebieskich w Obserwatorium Astronomicznym
na Suhorze. Dla uczestników będzie zapewniony transport autokarowy oraz wyżywienie. Entuzjaści wycieczek będą mogli
skorzystać z zajęć pod nazwą „Turystyka
piesza”, które obejmują dwudniowy wyjazd i wędrówki trasami turystycznymi
w Pieninach. W trakcie wyjazdu przedstawione zostaną zasady przygotowania
ekwipunku oraz formy fizycznej do wyjścia
w góry.

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Człowiek jest istotą wielowymiarową, na
którą składają się zarówno pierwiastki
duchowe, jak i fizyczne. Na „Uniwersytecie
Drugiego Wieku” można zadbać o wszystkie aspekty – możliwe jest nabycie wiedzy specjalistycznej, wzrost kompetencji
i umiejętności praktycznych. Osoby, które
pragną rozwinąć swoje kompetencje w zakresie specjalistycznego posługiwania się
angielskim słownictwem biznesowym,
mają taką możliwość na kursie „Business
English” prowadzonym przez lektorów
z Centrum Języków Obcych, miłośnicy literatury polskiej także znajdą ciekawą
propozycję: kurs „Czytanie dla zaawansowanych” zorganizowany przez Instytut
Filologii Polskiej, w trakcie którego uczestnicy dokonają samodzielnych interpretacji
pojedynczych dzieł, jak również zapoznają
się z przykładami interpretacji mistrzowskich, polemicznych, kontrowersyjnych,
żartobliwych. Na zwolenników aktywności fizycznej czeka bogata oferta udziału
w zajęciach fizycznych przygotowanych
przez Centrum Sportu i Rekreacji. Treningi
„Fitness”, nauka pływania, wycieczki górskie – to nasze propozycje dla osób, które
wierzą, że „w zdrowym ciele zdrowy duch”.
Projekt „Uniwersytet Drugiego Wieku” realizowany przez Uniwersytet Pedagogiczny
jest odpowiedzią na wyzwania i potrzeby
współczesności. Oferuje możliwość wielostronnego i wieloaspektowego rozwoju.
Pozwala na poprawienie jakości życia poprzez realizację celów i marzeń. Dynamiczne tempo, wszechobecny stres i pośpiech
często sprawiają, że człowiek czuje się
zmęczony obowiązkami i codzienną rutyną. Warto więc ją przełamać i skorzystać
z bogatej oferty szkoleń w ramach „Uniwersytetu Drugiego Wieku”.
Pełna lista kursów dostępna jest na stronie
internetowej: u2w.up.krakow.pl.
Zapraszamy!
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„Swoje chwalimy”
czyli kilka słów o projekcie
„POLONISTYKA OTWARTA”
Dr Agnieszka Jasińska, Instytut Filologii Polskiej UP
„Polonistyka otwarta” to projekt stworzony w Centrum Badań
nad Edukacją i Integracją Migrantów przy Instytucie Filologii Polskiej naszej uczelni. Projekt został w całości sfinansowany przez
Narodową Agencję Wymiany Akademickiej – NAWA.
Inicjatorką tego przedsięwzięcia jest dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP, która wpadła na pomysł promowania polskiej
kultury i języka w najbardziej skuteczny w dzisiejszych czasach
sposób, czyli w internecie. Koordynacją projektu zajmuje się
dr Agnieszka Jasińska.
Przepis na promocję był prosty: zorganizujmy cykl wykładów
o polskiej kulturze i języku i zaprośmy do udziału w nich najlepszych specjalistów z naszej uczelni. W naszym projekcie uczestniczą wybitni językoznawcy i literaturoznawcy tacy jak dr hab. Ewa
Młynarczyk, prof. UP; dr hab. Marta Szymańska, prof. UP; dr hab.
Andrzej Franaszek, prof. UP; dr hab. Janusz Waligóra; dr hab. Piotr
Kołodziej. Znalazło się też miejsce dla dr Magdaleny Stoch, która
przygotowała wykład na temat edukacji antydyskryminacyjnej
w polskich realiach. W projekcie biorą też udział nasi zagraniczni partnerzy z Litwy – dr Irena Masojć, z Czech – dr Jiri Muryc
i dr hab. Piotr Biłos z Francji. Wszyscy z własnymi wykładami
z językoznawstwa i literatury. Swoją obecnością w projekcie zaszczycił nas prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, który przygotował
wykład z historii.
Odbiorcami naszych wykładów są przede wszystkim studenci filologii polskiej i słowiańskiej z Europy i spoza Europy, a także wszystkie osoby, które uczą się języka polskiego. Wykłady przygotowywane są na platformie Clickmeeting i odbywają się raz w miesiącu na

żywo. Po każdej prezentacji nagranie z wykładu jest tłumaczone na
język angielski i z odpowiednimi napisami
umieszczane w internecie. W ten sposób
osoby, które nie znają
języka polskiego, ale
chciałyby zapoznać się
bliżej z polską kulturą,
mogą odtworzyć interesujący je temat.
Do tej pory odbyły się cztery wykłady, które cieszyły się sporą popularnością. Byliśmy obecni na wszystkich kontynentach,
w piętnastu krajach i pięciu strefach czasowych: od Stanów Zjednoczonych po Uzbekistan. Swoje zainteresowanie „Polonistyką
otwartą” zgłosili polonofile z Australii i Nowej Zelandii oraz Malezji, Japonii i Chin.
Oprócz studentów uczących się języka polskiego otrzymaliśmy
wiele sygnałów od nauczycieli, którzy pracują za granicą. Dla nich
wykłady on-line to doskonała okazja odświeżenia i uzupełnienia
wiedzy na tematy związane z polską literaturą, historią i językiem.
Przy okazji kontaktów z nimi dowiedzieliśmy się, że języka polskiego za granicą uczą nie tylko Polacy i Polki: odezwali się do nas nauczyciele z Brazylii, Argentyny, Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji oraz
krajów bałkańskich, którzy sami kiedyś uczyli się języka polskiego
jako obcego, a dziś promują polską kulturę w ich własnych krajach.
W promocji projektu ogromną rolę odgrywają media społecznościowe: dzięki naszemu profilowi na Facebooku i Instagramie
udało nam się nawiązać sporo nowych kontaktów z miłośnikami
języka i kultury polskiej z całego świata.
Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony facebook.com/
polonistykaotwarta oraz instagram.com/polonistykaotwarta.
W prowadzeniu stron w mediach społecznościowych pomaga
nam nasza studentka, Kinga Łoś z edytorstwa przy filologii polskiej, a wspierają licznymi „lajkami” i udostępnieniami wiadomości – pracownicy Biura Promocji i Biura Współpracy Międzynarodowej naszej uczelni.

Grafiki udostępnione przez dr Agnieszkę Jasińską

Spójrz w niebo
w marcu i kwietniu 2020 roku
Bartłomiej Zakrzewski, Instytut Fizyki UP
[…]
Plejady i Hyjady, i moc Oryjona,
I Arktos, wozem zwany, bo jak wóz się toczy
Na Oryjona ciągle obracając oczy;
W tej części nieba krąży wiecznymi obwody,
A nigdy się nie zniża w oceanu wody
Homer, Iliada
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Ozdobą wiosennego wieczornego nieba są trzy najbardziej charakterystyczne konstelacje. Na początku marca jest to Orion,
uzbrojony w przypięty do pasa miecz, trzymający nad głową maczugę i osłaniający się tarczą1. Z upływem czasu coraz
Wszystkie wymienione elementy uzbrojenia postaci Oriona można odszukać (przy użyciu odrobiny wyobraźni) w konfiguracji gwiazd należących do gwiazdozbioru nazwanego jego imieniem.
1
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lepiej widać Bliźnięta, a w końcu kwietnia gwiazdozbiór Lwa,
będącego pamiątką po lwie nemejskim, którego zabił Herkules,
wykonując w ten sposób pierwszą ze swoich dwunastu prac.
Każdy z tych trzech gwiazdozbiorów łatwo jest odszukać, bo we
wszystkich obecne są bardzo jasne gwiazdy, tworzące charakterystyczne konfiguracje.
W marcu i kwietniu gwiazd i gwiazdozbiorów najlepiej szukać
w drugiej połowie każdego miesiąca. Wtedy wieczornego nieba
nie będzie rozjaśniał blask Księżyca. Pozostały czas lepiej jest
wykorzystać na obserwacje Srebrnego Globu. Przez całe dwa
miesiące będzie można również oglądać Wenus jako bardzo jasną Gwiazdę Wieczorną, obecną wysoko na zachodniej stronie
nieba. Pozostałe planety będą dostrzegalne przed świtem nad
wschodnim horyzontem.
We wspomnianym już gwiazdozbiorze Oriona szczególnie charakterystyczna jest Betelgeza (α Oriona), którą od sąsiadek
odróżnia intensywnie czerwony kolor. Ta duża i znajdująca się
w stosunkowo niewielkiej odległości od Słońca gwiazda jest zarazem jedną z najjaśniejszych spośród wszystkich widocznych
na niebie. Masa Betelgezy jest 18 razy większa od masy Słońca, a jej promień przewyższa promień naszej Gwiazdy Dziennej
prawie 900 razy. Oznacza to, że gdyby umieścić ją w centrum
Układu Słonecznego, to orbity Merkurego, Wenus, Ziemi i Marsa znalazłyby się w jej wnętrzu, a Jowisz poruszałby się prawdopodobnie tuż nad jej powierzchnią. Jednak to, co najbardziej
interesuje astronomów, to jej status ewolucyjny, czyli to, jak ona
wygląda i jak się zachowuje w obecnym momencie swojego życia. Wszystkie gwiazdy będące na podobnym co Betelgeza, późnym etapie ewolucji mają w pewnym momencie swoje bardzo
burzliwe „pięć minut”. W chwili gdy we wnętrzach takich gwiazd
zabraknie pierwiastków niezbędnych do produkcji energii, ich
centralne jądro zapada się pod wpływem siły grawitacji, a część
zewnętrzna zostaje wyrzucona w przestrzeń kosmiczną z bardzo dużą energią. Zjawisko takie powiększa jasność gwiazdy
nawet kilkaset tysięcy razy i nosi nazwę supernowej2. Maksimum jasności supernowych przypada po kilku dniach od chwili
„zapłonu”, a po upływie kilku miesięcy jasność gwiazdy spada
do poziomu sprzed wybuchu i nadal dość szybko maleje. Ilość
energii, jaką supernowa emituje podczas takiego wybuchu, jest
tego samego rzędu, co łączna energia, jaką wyemituje Słońce
w czasie całej swojej ewolucji trwającej ponad 10 miliardów lat.
Jeżeli masa wybuchającej gwiazdy jest podobna do tej, jaką ma
Betelgeza, to końcowym efektem całego zjawiska jest gwiazda
neutronowa, egzotyczny obiekt o średnicy zaledwie kilkudziesięciu kilometrów, zbudowany z materii, której jeden centymetr
sześcienny waży kilka miliardów ton. Wokół niej tworzy się
mgławica, która bardzo szybko powiększa swoją wielkość i, po
upływie kilkudziesięciu tysięcy lat, rozprasza się w przestrzeni
kosmicznej. W przypadku gdy wybucha znacznie bardziej masywna gwiazda, to jako końcowy produkt powstaje czarna dziura bądź też cała materia rozprasza się w postaci mgławicy.
O tym, jak ważnym zjawiskiem są wybuchy supernowych, niech
świadczy fakt, że dzięki nim mogły powstać (i nadal powstają)
niemal wszystkie pierwiastki cięższe od żelaza3. Ponadto przed
wybuchem supernowej zachodzą reakcje, w których powstaje
żelazo oraz tworzy się większość pierwiastków lżejszych od niego, m.in. węgiel, tlen, krzem i neon. Gigantyczna erupcja powo2
Mowa jest tutaj o tzw. supernowych typu II. Są jeszcze inne zjawiska
zachodzące w gwiazdach, które mogą wywoływać podobne do opisanego tutaj efektu wybuchu supernowej.
3
W terminologii astronomicznej dotyczy to pierwiastków, których liczba
protonów w jądrze jest większa niż 26.
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Na dołączonej ilustracji: Betelgeza sfotografowana w zakresie submilimetrowym za pomocą sieci radioteleskopów ALMA w Chile, ALMA, CC BY 4.0

duje wyrzucenie ich w przestrzeń kosmiczną, dzięki czemu stają
się w przyszłości budulcem dla następnego pokolenia gwiazd
oraz układów planetarnych. To w wyniku takiego wybuchu powstała większość materii, z której utworzona została Ziemia
i wszystko, co się na niej znajduje.
Betelgeza w chwili obecnej przeżywa taki, opisywany powyżej,
krytyczny moment swojego gwiezdnego życia. Posiadane dane
pozwalają wyciągnąć wniosek, że w niedalekiej przyszłości utraci stan równowagi i wybuchnie bardzo jasnym światłem. Obserwowana z Ziemi może być przez kilka tygodni najjaśniejszym
(po Słońcu) obiektem na niebie, przewyższając swoją jasnością
tarczę Księżyca. Niestety, mimo bardzo szczegółowych badań,
nie da się dokładnie przewidzieć daty tego zjawiska. „Niedaleka
przyszłość” w skali ewolucji takiej gwiazdy to może być równie
dobrze 100 jak i 100 000 lat. Górna granica tego przedziału jest
szacowana na dwa miliony lat.
Betelgeza już od dawna budziła duże zainteresowanie uczonych.
Zmiany jej jasności zauważył jako pierwszy angielski astronom
John Herschel w 1836 roku. Szesnaście lat później odnotował, że
„w chwili obecnej jest to najjaśniejsza gwiazda na półkuli północnej”. Trudno ocenić, na ile wiarygodne było to oszacowanie, jednak wyraźnie nie zgadza się ono z aktualnymi danymi z katalogów
astronomicznych, w których Betelgeza jest wymieniana dopiero na
czwartym miejscu w skali jasności gwiazd północnej półkuli nieba.
Z obserwacji prowadzonych systematycznie od ponad 100 lat wynika jednak, iż zmiany jej jasności mogą być na tyle duże, że oszacowanie podane przez Herschela wydaje się być poprawne.
W ciągu ostatnich miesięcy 2019 roku zainteresowanie astronomów Betelgezą jeszcze bardziej wzrosło, bo odnotowano tym razem wyjątkowo duży spadek jasności, największy od momentu
rozpoczęcia systematycznych obserwacji tej gwiazdy. W chwili
gdy jest pisany ten artykuł, jej jasność nadal powoli spada. Doświadczeni obserwatorzy już gołym okiem dostrzegają to osłabienie. Na razie nikt nie potrafi przewidzieć, jak długo jeszcze
będzie ono trwało i jak bardzo zmniejszy się jasność gwiazdy.
Betelgeza nie jest jedynym przykładem gwiazdy na etapie nazywanym pre-supernowa. W okolicy Słońca (do odległości 1000 lat
świetlnych) znanych jest jeszcze kilka kandydatek na supernowe
we wspomnianej powyżej „niedalekiej przyszłości”. Najbliższa
z nich jest odległa od Słońca zaledwie o 150 lat świetlnych. Jednak, jak wskazują wszystkie wyliczenia, żadna z nich nie będzie
stanowiła jakiegokolwiek zagrożenia dla życia na Ziemi. Mogą
być jedynie pięknym widowiskiem dla któregoś z bliższych lub
dalszych pokoleń ludzi zainteresowanych oglądaniem nocnego
nieba.
WYWIADY, REPORTAŻE I FELIETONY
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Członkowie Komitetów
Naukowych PAN z UP
Wykładowcy z Uniwersytetu Pedagogicznego wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję
2020–2023:
• dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP z Instytutu Pedagogiki
Przedszkolnej i Szkolnej – Komitet Historii Nauki i Techniki
PAN;
• dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP z Instytutu Geografii –
Komitet Nauk Demograficznych PAN;
• dr hab. Danuta Piróg, prof. UP z Instytutu Geografii – Komitet Nauk Geograficznych PAN;
• prof. dr hab. Paweł Próchniak z Instytutu Filologii Polskiej
– Komitet Nauk o Literaturze PAN;

• prof. dr hab. Wojciech Sady z Instytutu Filozofii i Socjologii
– Komitet Nauk Filozoficznych PAN;
• dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. UP z Instytutu Historii
i Archiwistyki – Komitet Nauk Historycznych PAN;
•p
 rof. dr hab. Tomasz Szemberg z Instytutu Matematyki –
Komitet Matematyki PAN;
• dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP z Instytutu Geografii – Komitet Nauk Mineralogicznych PAN.

Młodzi naukowcy
W styczniu 2020 roku dr Piotr Puchalski, adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki UP, otrzymał od Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego
Nagrodę dla Młodego Naukowca (Young Scholar Award) za obiecujący kierunek badań. Przygotował rozprawę doktorską, której głównym założeniem jest
ukazanie roli nowopowstałego w 1918 roku państwa polskiego w międzywojennym ładzie światowym opartym na kolonializmie w starym i nowym wydaniu (system mandatowy). W rozmowie z Moniką Wąs wykładowca opowiedział
między innymi o tym, co skłoniło go do wybrania takiego tematu dociekań.
Czy z perspektywy młodego naukowca
prowadzenie badań historycznych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych różni się
i w jakich aspektach?
W USA wszystkie uczelnie są odpłatne,
co powoduje większą możliwość przedłużania studiów doktoranckich, a często
łączonych magistersko-doktoranckich
(ang. graduate studies). Nie istnieje przewód doktorski – w odpowiedniej chwili,
po zaliczeniu seminariów, przystępuje się
do egzaminów wstępnych, po których
dostaje się czas, a często i fundusze, na
przeprowadzenie badań oraz napisanie
doktoratu. Jego obronę wyznacza się na
termin odpowiadający wybranej wspólnie
z promotorem komisji. Proces doktoryzacji może trwać zatem nawet i osiem lat po
licencjacie, a doktorant publikuje wtedy
rzadko, czasem nawet wcale. Przy braku systemu punktowego nawet adiunkci
i profesorowie publikują sporadycznie,
a kwerendę przeprowadzają podczas
przerw międzysemestralnych. Chciałbym
jeszcze nadmienić, że anglosaskie artykuły i książki skupiają się na przedstawianiu
konkretnych tez w ujęciu szerszej historiografii. Mniej jest tam zatem faktografii, a więcej wewnętrznych debat. Polskie
opracowania bywają jednak dokładniejsze
i mniej owładnięte przejściowymi trenda-
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mi intelektualnymi. Wszystko ma swoje
wady i zalety.
Temat Pana badań naukowych jest tak
samo ciekawy, jak i nieoczywisty. Kiedy
i w jakich okolicznościach pojawił się pomysł na zgłębienie i pokazanie polskich
projektów kolonialnych i emigracyjnych?
Przyznam, że czynnik motywujący mnie
do zajęcia się tym zagadnieniem był dość
prozaiczny. Podczas studiów licencjackich
w Nowym Jorku nużyła mnie nieco tematyka Zagłady, która dominuje tamtejszą historiografię dziejów Polski. Chciałem zająć się
czymś bardziej „egzotycznym”, a poza tym
irytowało mnie pobłażliwe postrzeganie
planów kolonialnych jako jakiegoś rodzaju
aberracji i czegoś niegodnego naukowej
analizy. Moja promotorka z Madison uznała słuszność mojej irytacji i dała tematowi
szansę. Los płata jednak figle, gdyż temat
żydowski i tak wkradł się do moich badań,
ponieważ część projektów kolonialnych
i emigracyjnych miała wykorzystać polskich
Żydów jako pośredników w handlu zamorskim lub spowodować spadek ich ludności
w kraju, a tym samym zmniejszenie napięć
na tle etnicznym i gospodarczym. Jest to
jednak jedynie jeden aspekt książki, którą
piszę na podstawie doktoratu – za oceanem nie publikują bowiem „surowych”

Dr Piotr Puchalski (fot. z archiwum prywatnego)

dysertacji. Miejmy nadzieję, że ukaże się
ona nakładem amerykańskiego wydawnictwa na przełomie lat 2020/2021.
Na jakie pytania odpowie publikacja,
którą obecnie Pan przygotowuje? Komu
szczególnie poleca Pan sięgnięcie po nią?
Przede wszystkim książka będzie miała na
celu ukazanie II Rzeczypospolitej jako państwa z jednej strony zawieszonego gdzieś
pomiędzy reżymami faszystowskimi a demokracjami zachodnimi, a z drugiej strony
podążającego własną ścieżką. Polska nie
była odpowiedzialna za wybuch II wojny światowej, a polscy dyplomaci nie byli
„antysemickimi świniami”. Jednocześnie
wkład polskiego aparatu państwowego
w losy międzywojennego ładu światowego, w tym sprawy żydowskie, musi zostać
rzetelnie i obiektywnie zbadany. Aspiracje
kolonialne stanowią dobre wyjście do tego
zadania, ale także do analizy systemu mandatowego, transformacji gospodarczych
po 1929 roku, problemów kapitałowych
Europy Środkowo-Wschodniej, zachodniej
polityki ustępstw wobec Hitlera, wreszcie –
pozycji Polski wobec zagrożonych kolonizacją państw pokroju Liberii i Etiopii.
COMMENTARII ACADEMICI

Personifikacje

kulinarne

Dr Piotr Bieniek, Instytut Biologii UP

Tytuł artykułu jest również nazwą wystawy, którą można
było oglądać w Galerii Politechniki Krakowskiej KOTŁOWNIA od 12 grudnia 2019 roku do 8 stycznia 2020 roku.
Została ona objęta patronatem Okręgu Świętokrzyskiego
Związku Polskich Artystów Fotografików.
Kiedy znany krakowski artysta fotografik i fotoreporter Jan Zych zobaczył moje personifikacje, stwierdził, że to jest czysty przykład pareidolii. Ale tego się nie leczy, to się tylko diagnozuje – pocieszył mnie.
Mimo niepowszechnej nazwy pareidolia jest zjawiskiem powszechnie znanym. To dostrzeganie w czymś obrazu czegoś innego, zauważanie podobieństw między niezwiązanymi ze sobą inaczej
formami. Wszystkim chyba zdarzyło się, patrząc na niebo, kojarzyć
kształty chmur z postaciami ludzkimi czy zwierzęcymi. Już jako
dzieci widzieliśmy w baśniach drzewa udające w nocy monstra...
Podobieństwa między różnymi formami wydają mi się interesującym tematem eksploracji artystycznej – a szczególnie fotogra-

Recenzja
W historii malarstwa, grafiki, fotografii było wielu mistrzów
zgłębiających temat żywności z reguły już martwej. Giuseppe
Arcimboldo, malarz urodzony w Mediolanie w XVI wieku, zaznaczył ten kierunek manierystycznymi portretami VIP-ów tamtych czasów, malując zestawy warzywne, które można odbierać
jako pareidolie. XIX wiek to początki fotografii i martwe natury
są częstym tematem wypowiedzi artystycznej. Charles Aubry
w 1864 roku fotografował liście w Paryżu. Rok 1914 to czas
powstania „Heavy Roses” Edwarda Steichena (pamiętam jego
wielką wystawę „Rodzina człowiecza” z 1955 roku, która po
kilkunastu latach była eksponowana w krakowskich Krzysztoforach…). Edward Weston w latach 1927 do 1930 fotografował
paprykę, kapustę, muszle, uzyskując rezultaty, które przeszły do
podręczników historii fotografii.
Bogdan Konopka we wstępie do albumu Pawła Żaka „I inne
martwe natury” napisał: Od martwej natury zwykliśmy oczekiwać przypisanych jej przez historię malarstwa atrybutów i form...
sięgali po nią zarówno mistycy, jak i symboliści. Inspirowała nawet surrealistów czy abstrakcjonistów, a w końcu fotografów,
także tych współczesnych.
Przykładem takiego współczesnego zainteresowania jest cykliczny Międzynarodowy Salon Fotograficzny „Martwa natura w fotografii”, organizowany w Częstochowie. Jego komisarz, Janusz

O Autorze

Piotr Bieniek – artysta fotografik, członek rzeczywisty ZPAF oraz Fotoklubu
RP, posiada tytuł AFIAP. Nauczyciel fotografii, egzaminator OKE w zawodzie
fototechnik. Jako pracownik naukowy
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prowadzi m.in. dwa cykle wykładów
ogólnouczelnianych o tematyce fotograficznej oraz zajęcia popularyzujące
nr 12 styczeń–luty 2020

Fotografie udostępnione przez autora (katalog wystawy można zobaczyć na stronie PiotrBieniek.pl)

ficznej. Gdyby bowiem malarz przedstawił takie podobieństwo,
zapewne obraz uznano by za wizję artysty, za jego wyobrażenie.
Raczej nie kojarzono by go z możliwym stanem faktycznym, z rzeczywiście istniejącym obiektem. Fotografia natomiast (oczywiście
niemanipulowana), mimo różnych jej nieobiektywności, pokazuje
faktyczne istnienie takich podobieństw form. W pewien sposób
opisuje świat, zwraca uwagę na rzeczywiście istniejące związki wizualne. Dostrzeżone subiektywnym okiem, zinterpretowane przez
subiektywny umysł, pokazane w indywidualny sposób, ale jednak
istniejące. Zauważone, nie wygenerowane, nie wymyślone.
Zapraszam do przeczytania opinii Jana Zycha (kogóż innego mógłbym wobec takiej reakcji o nią poprosić) i do obejrzenia prac. Do
uśmiechu. A może też do refleksji nad wizualną naturą świata? Nad
interpretacyjnym działaniem naszego mózgu?
Mielczarek, mówi: W sztuce, w której podobno powiedziano już
wszystko, magia przedmiotów i zatopienie się w szczególe, poparte
intelektualną wizją autora, wciąż potrafią zachwycać.
Piotr Bieniek – autor prezentowanych tu „Personifikacji kulinarnych” – poszerza zakres interpretacji znaczeń i zmusza odbiorcę
do emocjonalnego ustosunkowania się do działań podjętych dla
osiągnięcia efektu zaskoczenia.
Już wcześniejszy cykl mikrofotografii struktur krystalicznych oraz
niektóre inne prace były sygnałem, że autor będzie eksplorował
małe, często prawie niedostrzegalne obszary otaczającego go
bliskiego świata i że będzie znajdował w nich coś, co umyka codziennemu spojrzeniu.
Formy organiczne po autorskim przedstawieniu – przez wybór
kadru, usytuowania aparatu, w spójnym z przekazem oświetleniu – zmuszają widza do refleksji. Trudno też nie zająć jakiegoś
emocjonalnego stanowiska wobec takiego widoku kulinariów.
A wzbudzanie emocji i refleksji to właśnie to, czego oczekujemy
od artysty. W tym przypadku tym cenniejsze, że Autor dokonuje
tego, pokazując na swój oryginalny sposób wycinki wspólnej nam
wszystkim codzienności, przez co oddziaływanie jego sztuki nie
kończy się po opuszczeniu galerii. Któż z nas bowiem nie przypomni
sobie jego spojrzenia na kulinaria przy swoim własnym obiedzie?
Oglądać czy skonsumować? Ja wybieram to pierwsze.
Jan Zych

fotografię. Absolwent AGH, doktor nauk
chemicznych.
Jak pisze: W fotografii interesuje mnie forma i sens obrazu niezależnie od tego, do jakiego gatunku on należy. Fotografuję to, co
wydaje mi się interesujące tematycznie lub
wizualnie. W konsekwencji tematyka moich
fotografii jest zróżnicowana. Jednak szczególnie zaciekawiło mnie podobieństwo form
i znaczeń w różnych skalach i kontekstach.

Autor kilkunastu wystaw indywidualnych.
Współautor licznych wystaw zbiorowych.
Wiele jego prac uczestniczyło w międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP
i PSA, zdobywał również nagrody i wyróżnienia w prestiżowych międzynarodowych
konkursach Px3 (Prix de la Photographie,
Paris), London International Creative Competition, International Photography Awards,
Moscow International Foto Awards.
PRACOWNICY

23

Czy chcieć to móc?
O wyznaczaniu celów słów kilka…
Justyna Chyla, Akademickie Biuro Karier UP
Osoby, które cechuje wyższy poziom sumienności w osobowości, częściej doprowadzają zamierzone cele do końca.
Do gabinetu doradcy zawodowego bardzo często przychodzą
studenci, którzy chcieliby zwiększyć skuteczność i efektywność
w realizacji swoich zamierzeń. I właśnie z taką intencją zgłaszają się do Akademickiego Biura Karier. Spotkania rozpoczynają
się zazwyczaj od badania testem predyspozycji zawodowych.
Podczas dalszego procesu doradczego studenci deklarują rów- Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto
nież chęć udziału w zajęciach z zarządzania sobą w czasie. NajPotwierdzają to również badania. W jednym
częstszymi tematami, które ich interesują,
z nich pokazano, że regularne uprawianie
są: chęć bycia bardziej efektywnym, zwiękPoradniki z zakresu
dowolnej aktywności fizycznej przez okres
szenie motywacji do realizacji wielu zadań
motywacji obfitują niestety
około trzech miesięcy (trzy lub cztery razy
i praca nad jej podtrzymaniem w przypadku
w wiele mitów, a do
w tygodniu) w pozytywny sposób wpływa
doświadczania niepowodzeń. Poradniki z zanajbardziej popularnych
na zachowanie badanych. Wzrasta przede
kresu motywacji obfitują niestety w wiele
należą: wielozadaniowość,
wszystkim ich przekonanie o własnej skumitów, a do najbardziej popularnych należą:
teczności, zmianie ulegają codzienne nawyki
wielozadaniowość, identyfikowanie celów
identyfikowanie celów
(żywieniowe: mniejsza liczba wypijanej kawy
z czynnością wyłącznie przyjemną, zjawisko
z czynnością wyłącznie
i alkoholu, wzrost liczby zjadanych owoców
przyspieszenia czasu, czyli iluzja dotycząca
przyjemną, zjawisko
i warzyw, mniejsza ilość wypalonych papiemożliwości bycia bardziej efektywnym, maprzyspieszenia czasu, czyli
rosów) oraz przyzwyczajenia. Osoby badane
jąc ograniczone zasoby poznawcze. Trwający
iluzja dotycząca możliwości
zaczęły częściej dbać o higienę jamy ustnej,
obecnie trend kultu sukcesu oraz popularbycia bardziej efektywnym,
segregowały brudne naczynia i rzadziej doność mówców motywacyjnych niestety nas
mając ograniczone zasoby
świadczały sytuacji, w której nie panowały
w tych przekonaniach utwierdza. Główne
poznawcze
nad własnymi emocjami lub dokonywały imnarracje, które wybrzmiewają z tych przepulsywnych zakupów. Zmniejszył się również
kazów, wskazują na wysoką efektywność
ich czas spędzany przed telewizorem.
i duże możliwości człowieka w tym obszarze,
kuszą odbiorcę szybkimi receptami. Bardzo często wprowadza
to młodych ludzi w stan frustracji, ponieważ uświadamiają so- Kolejnym czynnikiem wspierającym proces realizacji celów
bie wtedy, że złożonych zadań nie da się osiągnąć bez systema- są symulacje mentalne powszechnie stosowane w sporcie.
tyczności, zaangażowania oraz inwestycji czasu i… wysiłku. Na Czym są?
szczęście praktyczna psychologia motywacyjna zna odpowiedź Symulacje mentalne są to pewne wyobrażenia, których dokonuna wiele pytań, z którymi zgłaszają się do nas studenci. Liczne jemy intencjonalnie. Dr Ewa Jarczewska-Gerc w swojej książce
badania z zakresu motywacji osiągnięć zostały przeprowadzone opisuje dwa rodzaje symulacji – wyniku oraz procesu. Pierwna grupie sportowców i pokazują, jak możemy kształtować swo- sze z nich koncentrują się na wyobrażaniu sobie zrealizowaneją wytrwałość. Obecnie wiemy, że wysoki poziom sumienności go celu, czyli nagrody. Symulacje procesu natomiast dotyczą
jest cechą osobowości, która pomaga nam doprowadzać rozpo- wyobrażania sobie wysiłku, który należy włożyć, aby osiągnąć
częte cele do końca oraz utrzymać wytrwałość na stałym pozio- swoje postanowienia (koncentracja na wysiłku prowadzącym do
mie. Dr Ewa Jarczewska-Gerc w swojej książce pt. Rola wyobra- celu). Liczne badania potwierdzają, że symulacje mentalne prożeń w osiąganiu celów. Symulacje mentalne przyznaje, że dobrze cesu są najskuteczniejszą formą kształtującą wytrwałość. Symujest określać swoje cele, ale najważniejsze jest to, co dzieje się lacje wyniku zaś wzmacniają bierność i zniechęcają do działania.
z nimi później, po rozpoczęciu ich realizacji. Niektóre osoby mają
W jednym z badań sprawdzano wpływ symulacji mentalnych na
tendencję do ich porzucania już na samym początku.
przygotowanie się do egzaminu przez studentów. Osoby badane
podzielono na trzy grupy: symulacji pozytywnego wyniku, symuW jaki sposób zwiększyć szansę na realizację celów?
Sumienność, o której już była mowa, określa nasze nastawienie lacji procesu oraz grupę kontrolną. Pierwsza grupa miała wyobrado pracy. Wpływa na naszą wytrwałość podczas realizacji wie- żać sobie moment, w którym otrzymuje informację o pozytywnej
lu zadań oraz poziom samokontroli, który z kolei pomaga nam (najwyższej) ocenie z egzaminu. Grupa druga koncentrowała się
odłożyć mało ważne rzeczy na później i skupić się wyłącznie na na wyobrażaniu sobie żmudnego procesu przygotowania do egtym najważniejszym zadaniu. Motywacja to proces odpowia- zaminu i konsekwentnego przyswajania wiedzy. Grupa trzecia
dający nie tylko za rozpoczęcie wykonywania danej czynności, miała przygotować się do egzaminu tak jak zazwyczaj.
ale również jej podtrzymanie, co jest szczególnie istotne. Należy
pamiętać, że każdy ma wpływ na kształtowanie swojego pozio- Osoby, które miały wyobrażać sobie proces nauki tuż przed egmu sumienności, a co za tym idzie wytrwałości i samokontroli, zaminem (symulacja procesu), spędziły na przygotowaniu istotczyli dwóch istotnych systemów w przypadku realizacji celów. nie więcej czasu w porównaniu z dwiema pozostałymi grupami.
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Otrzymały również lepsze rezultaty niż osoby poddane symulacji
pozytywnego wyniku oraz te z grupy kontrolnej. Najmniej czasu na przygotowanie oraz najgorsze rezultaty uzyskała grupa,
która wyobrażała sobie pozytywny wynik. Symulacja procesu
przyczynia się do obniżenia napięcia emocjonalnego oraz lęku
związanego z zadaniem, pozytywnie wpływa również na planowanie działań.
Symulacje mentalne procesu oraz zaangażowanie się w zajęcia
wymagające systematyczności przez przynajmniej trzy miesiące
wpływają pozytywnie na nasz poziom samokontroli, co z kolei
przekłada się również na realizację innych postanowień.

Warto tworzyć listę wartościowych celów, które chcemy zrealizować
w przyszłości, nie tylko
podsumowując kończący się rok kalendarzowy.
Jednakże, aby uniknąć
rozczarowań, warto zastanowić się i zadać sobie pytanie: jakimi zasobami w tym zakresie aktualnie dysponuję? W tym
celu każdy student może umówić się na badanie predyspozycji zawodowych w Akademickim Biurze Karier. Serdecznie
zapraszamy!

Warto tworzyć listę
wartościowych
celów, które
chcemy zrealizować
w przyszłości

Radio Uniwersytetu Pedagogicznego
Agnieszka Kowalska, Radio Spektrum

Radio Spektrum to uniwersyteckie radio, działające od
ponad siedmiu lat, którego można słuchać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na www.radiospektrum.
up.krakow.pl.

nym studentom w sprawnym korzystaniu z infrastruktury. Nie
można też nie wspomnieć o kolejnych koncertach na żywo ze
studia oraz planach spotkań z interesującymi ludźmi w Klubie
Studenckim „Bakałarz”.
Jeśli czujecie, że sprawdzilibyście się na którymś z pól opisanych
powyżej lub chcielibyście dołożyć swoją cegiełkę do naszej działalności, nie wahajcie się – rekrutacja w naszej redakcji trwa
cały czas i z chęcią przyjmiemy do niej nowych adeptów sztuki
dziennikarskiej! Mile widziana będzie również współpraca z zespołami tworzonymi przez studentów oraz pracowników UP.
Znajdziecie nas i skontaktujecie się z nami na:
• www.radiospektrum.up.krakow.pl
• www.facebook.com/radiospektrum
• www.instagram.com/radiospektrum
• www.mixcloud.com/Radio_Spektrum/stream
lub pod numerem telefonu 517 460 372 i oczywiście w budynku
UP przy ul. Jęczmiennej 9 (w godzinach trwania audycji).
W imieniu całej ekipy serdecznie zapraszam do współpracy i dołączenia do naszej redakcji! Obiecuję, że jedyne, czego
będziecie żałować, to tego, że dołączyliście tak późno!

Obecnie w naszej ramówce mamy 16 audycji o różnorodnej tematyce. Opowiadamy w nich o muzyce, kinie, stylu życia, kulturze, zjawiskach paranormalnych itd. Oprócz tego na naszej
antenie gościliśmy dotychczas kilka zespołów, m.in. Transmission Zero, Baśnie Zebrane, Velveteve, które w trakcie wywiadów przedstawiły się naszym słuchaczom oraz zaprezentowały
swoją twórczość (również grając na żywo ze studia!). W tym
roku rozwijamy się także na innych płaszczyznach: realizujemy
materiały wideo, takie jak relacje z wydarzeń mających miejsce
na naszym uniwersytecie, sondy okolicznościowe czy autorski
program informacyjny (ukaże się już niedługo!). Umieszczamy
na naszej stronie internetowej recenzje płyt, relacje z koncertów
oraz teksty informacyjne na aktualne tematy.
Do końca bieżącego roku akademickiego będziemy obecni na
różnych wydarzeniach na Uniwersytecie Pedagogicznych oraz
w Krakowie, zrealizujemy wywiady ze „Studentami Miesiąca”
oraz stworzymy informacyjne wideo dotyczące instytucji funkcjonujących na naszej uczelni, które pomoże przyszłym i obec-

nr 12 styczeń–luty 2020

Słyszymy się!

Fotografie udostępnione przez autorkę tekstu
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Historia jest nauczycielką życia
Dr Agnieszka Chłosta-Sikorska, Instytut
Historii i Archiwistyki UP

W Instytucie Historii i Archiwistyki przykładamy dużą wagę do praktycznego przygotowania studentów do wykonywania
zawodu nauczyciela. Nie tylko spełniamy
ministerialne standardy kształcenia nauczycieli, ale na bieżąco dostosowujemy
programy do zmieniających się potrzeb
szkoły XXI wieku. Obecnie realizujemy
projekt „Kompetentny nauczyciel – mistrz
i wychowawca”, w ramach którego oprócz
standardowych zajęć oferujemy ćwiczenia praktyczne pod kierunkiem mentora
nauczycielskiego i tutora akademickiego
w nowoczesnym laboratorium edukacji,

Trudno nie zgodzić się ze słowami Cycerona, że historia uczy życia (łac. Historia magistra vitae est). Dynamiczne zmiany społeczne wymagają jednak
nowych sposobów kształcenia również w tej dziedzinie. Jak edukuje się studentów historii w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego, aby mogli efektywnie uczyć w placówkach oświatowych? Czy uczestniczą jedynie w zajęciach teoretycznych, czy mają okazję poznać praktyczną
stronę pracy nauczyciela? Czy pracownicy IHiA UP przygotowują i publikują
materiały dotyczące metod nauczania? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w poniższym materiale.
wykłady polskich i zagranicznych ekspertów, krajowe oraz zagraniczne wyjazdy
edukacyjne. Mentor jako nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem zawodowym ma
za zadanie wprowadzić studentów w świat
edukacji. Czuwa nie tylko nad właściwym
przygotowaniem i poprowadzeniem lekcji, ale także ma zapoznać przyszłego nauczyciela z różnorakimi aspektami wykonywania tego zawodu – pokazać mu, jak
radzić sobie z grupą, pracować z uczniem
zdolnym i słabym, jednocześnie indywidualizując swoje podejście, jak poprowadzić
spotkanie z rodzicami, na co zwracać uwagę, przygotowując uczniów do egzaminów
zewnętrznych, wskazać na najważniejsze
dokumenty czy omówić warsztat pracy.
Natomiast tutor akademicki, opierając zajęcia na indywidualnej relacji ze studentem,
zyskuje możliwość wspierania go w samodzielnej pracy, ale także bieżącej weryfikacji
jej efektów. Indywidualizacja wykonywanych zadań i systematyczne omawianie ich
wyników stwarzają możliwość dyskusji, ale
także poszukiwania dalszych przestrzeni
poznania. Obydwa rodzaje wsparcia pozwa-

lają na odkrycie ścieżki osobistego rozwoju, wzmacnianie mocnych i słabych stron,
a także uczą samodzielnego i krytycznego
myślenia, poprawnej analizy źródeł, prezentacji swoich poglądów, samodyscypliny czy
uczestnictwa w kulturze akademickiej oraz
życiu społecznym.
W trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
kształcimy studentów na czterech kierunkach. Jednym z nich jest historia o specjalności nauczycielskiej przeznaczona
dla osób chcących uczyć we wszystkich
typach szkół przedmiotów historia i wiedza o społeczeństwie. W związku z tym,
przygotowując program studiów, zwracaliśmy uwagę na kwestie merytoryczne oraz
praktyczne dające możliwość wykształcenia nauczyciela, który sprosta zmieniającym się wyzwaniom edukacyjnym. Istotne
jest dla nas także efektywne organizowanie procesu nauczania, korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych
czy wzmacnianie tak potrzebnych w tym
zawodzie cech osobowości, jak poczucie
odpowiedzialności, zaangażowanie, kreatywność czy troska o etykę zawodu. Nie
bez znaczenia jest dbałość o ciągłe doskonalenie własnego warsztatu pracy, wszakże obecnie w warunkach przemian oświatowych, ale także zintensyfikowanego
tempa rozwoju nauki i techniki, nauczyciel
nie może bazować tylko na wiedzy i umiejętnościach, które nabył podczas studiów.
Zajęcia praktyczne opierają się na ścisłej
współpracy uczelni, szkoły oraz studentów,
tak aby jak najlepiej przygotować do wykonywania zawodu nauczyciela. Mają one
dwojaki charakter. Pierwsze z nich odbywają się pod kierunkiem pracownika dydaktycznego z naszego instytutu. W ciągu całego semestru (30 godzin) studenci oglądają
lekcje nauczyciela, a następnie, po odpowiednim przygotowaniu, prowadzą je sami.
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Jest to znakomita możliwość sprawdzenia
się w praktyce, gdyż lekcje omawiane są
przez nauczyciela-dydaktyka, ale i koleżanki i kolegów z grupy. Drugi rodzaj zajęć
to praktyki w wybranych przez studentów
szkołach, gdzie pod opieką nauczyciela
prowadzą codzienne zajęcia przez kilka tygodni, w zależności od typu szkoły. Zyskują
wówczas możliwość zapoznania się z różnorakimi aspektami pracy szkoły i poznania ich niejako od wewnątrz.
W Instytucie Historii i Archiwistyki pracują
wykwalifikowani dydaktycy posiadający
doświadczenie szkolne, którym dzielą się
ze studentami. Uczestniczą w konferencjach naukowych, dokształcają się oraz
publikują z dziedziny dydaktyki. Pracownicy Katedry Edukacji Historycznej (KEH)
wydają publikacje kierowane do nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.
Wśród nich można wymienić:
• Przodków naszych dzieje. Ojczysty Panteon i ojczyste spory, red. B. Popiołek,
Kraków 2013;
• Dwie historie. Opowieści byłych więźniów
obozów koncentracyjnych, Kraków 2013;
• A. Chłosta-Sikorska, P. Trojański, Cele
kształcenia historycznego i ich adekwatność wobec wyzwań współczesności,
„Prace Historyczne. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2015, nr
142 (2);
• Zrozumieć Holokaust. Książka do nauczania o zagładzie Żydów, red. R. Szuchta, P. Trojański, Warszawa 2012;
• L. Kudła, Wspólnota pamięci – edukacja
regionalna i jej rola w zdobywaniu wiedzy i umiejętności historycznych, „Refleksje” nr 5, Szczecin 2015;
• J. Brynkus, Intuicja jako alternatywne
źródło edukacyjnego poznania przeszłości uczniów w warunkach współczesnej
szkolnej edukacji historycznej, [w:] Kierunki badań dydaktycznych – kierunki zmian
edukacji historycznej, red. S. Roszak,
M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2013;
• A. Słaby, Technologie mobilne w edukacji kulturalnej, „Annales Universitatis
Paedagogicae Cracoviensis. Studia de
Cultura” 2014, z. 6;
• A. Chłosta-Sikorska, Historyczna edukacja pozaszkolna wobec wyzwań XXI wieku, [w:] Kierunki badań dydaktycznych –
kierunki zmian edukacji historycznej,
red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2013.
Pracownicy KEH zaangażowani są w realizację wielu projektów edukacyjnych, grantów
naukowych i dydaktycznych. Koordynują
olimpiady i konkursy historyczne różnych
szczebli, w tym Olimpiady Historyczne oraz
konkursy dla uczniów (m.in. „Bronią czy
piórem? Postawy Polaków wobec zaborców
w okresie Powstania Styczniowego”, „Taki
nr 12 styczeń–luty 2020

to mroczny czas – 70 rocznica Powstania
Warszawskiego, Polskie drogi do niepodległości 1846–1915”). Są współautorami
podróżujących po szkołach wystaw edukacyjnych („Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy?”,
„Jestem stąd. Polska wielu narodów”).
W ramach międzynarodowego grantu
dydaktycznego powstała multimedialna platforma internetowa „Stories that
Move. Narzędzia do przeciwdziałania dyskryminacji” wspierająca edukację na rzecz
przeciwdziałania różnym formom dyskryminacji przy pomocy nowoczesnych narzędzi informatycznych.
Dzięki wsparciu z programu MNiSW „Uniwersytet Młodych Wynalazców” studenci
wraz z uczniami IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu realizowali projekt
badawczy „«Żołnierze Niezłomni» Ziemi
Olkuskiej – historia i pamięć”, a jego efektem jest monografia, gra miejska, rajd
i konferencja naukowa.
Staramy się również pamiętać o naszych
absolwentach, zapraszamy ich na konferencje, warsztaty, wykłady, ale także
jeździmy do szkół, w których pracują. An-

gażujemy ich w kształcenie nowych kadr,
wskazując, że wykształcenie humanistyczne jest cenione na rynku pracy. Analiza losów zawodowych naszych absolwentów wykazuje, że studia historyczne uczą
twórczego myślenia i współpracy z ludźmi. Gdy rozejrzymy się wokoło, znajdziemy historyków piastujących różnorakie
stanowiska państwowe, urzędnicze, medialne czy biznesowe. Na tym przykładzie
widać, że łacińska maksyma potwierdza
się i w XXI wieku.

Fotografie przedstawiają studentów i wykładowców IHiA realizujących projekt „Kompetentny
nauczyciel – mistrz i wychowawca” (zdjęcia udostępnione przez IHiA UP)
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WYSTAWA INTERAKTYWNA

„AUSTOSTRADA DŹWIĘKU”

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

