
 

Anna Wasilewska/ 2020 / rok akademicki 2019/2020 / Pejzaż 

Malarstwo / Malarstwo / prowadzący: dr Jacek Pasieczny 

kwartalnik uniwersytetu pedagogicznego | issn 2545–1510 | egzemplarz bezpłatny

№

15

Commentarii 
Academici
talent | nauka | innowacje

c/a



w numerze
nauka · badania 
• Badania nad kompetencjami 
pedagogicznymi nauczycieli na 
zawodowym starcie |3
• Studenci Uniwersytetu 
Pedagogicznego o zdalnej edukacji 
i jej konsekwencjach | 5
• Czy problemy mokradeł rozwiążą 
ekotoksykolodzy? | 9
• Najnowsze projekty badawcze 
Koła Naukowego „Apertum” | 11
• Nowości wydawnicze i polecane 
lektury | 15
• Sukcesy pracowników 
naukowych | 17

wydarzenia
• Inauguracja jubileuszowego roku 
akademickiego | 20
• Przedsiębiorczość jako  
czynnik rozwoju regionalnego  
i lokalnego | 23

c/a

Kwartalnik 
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie

nr 15/2020
ISSN 2545–1510

zespół redakcyjny
redaktor naczelny
dr Monika Wąs
konsultant merytoryczny 
Dorota Rojek-Koryzna
korektor
Barbara Turek
opracowanie graficzne
dr Magdalena Koziak-Podsiadło

adres redakcji 
ul. Podchorążych 2 
30-084 Kraków, p. 135
tel. 12 662 60 13
czasopismo@up.krakow.pl

kompozycja na okładce
Anna Wasilewska

kolportaż
wydanie elektroniczne

Redakcja zastrzega sobie prawo do skraca-
nia, adjustacji tekstów i zmiany tytułów.
Wszystkie teksty, które nie zostały podpi-
sane imieniem i nazwiskiem autora przygo-
towała redakcja czasopisma. 
Grafiki, które nie zostały podpisane inaczej, 
pochodzą ze strony Freepik.com (Premium 
Freepik License).

c/a

• III Międzynarodowa Olimpiada 
Geopolityczna | 26
• Pierścień Stulecia Niepodległości 
RP dla Muzeum 
im. gen. Władysława Andersa – 
Droga do Wolności | 28
• Nowa kadra kierownicza 
instytutów | 29

wywiady
• Nauczyciele, ci z pasją 
i z powołania, powinni być 
drogowskazami | 31

felietony i eseje
• Jak rozwijać talent? | 34
• Niebo w końcu 2020 roku | 37

w szerszym kontekście
• Portret nieportretowalnego | 40
• Szlak ucieczki z Auschwitz  
rtm. Witolda Pileckiego | 45

• Wakacyjnie z ABK | 46
• Jak wybrać studia przez 
Internet? – czyli targi edukacyjne 
online alternatywą dla 
tradycyjnych spotkań | 48
• Program Kompetencji 
Przedsiębiorczych | 50

szkoła mistrzów
• O przyszłości edukacji | 51
• Laboratorium edukacji 
geograficzno-przyrodniczej | 54
• Rozwijanie myślenia 
funkcyjnego na wszystkich 
etapach matematycznego 
kształcenia w ramach projektu 
unijnego „FunThink” | 56

• Konkurs na okładkę 
„Commentarii Academici”| 59



3

Badania nad kompetencjami 
pedagogicznymi nauczycieli 
na zawodowym starcie

Inicjatywa podjęcia badań zespołowych1 wynikała 
z dotychczasowej wiedzy pedeutologicznej oraz zre-
alizowanych projektów badawczych w zakresie funk-
cjonowania nauczycieli na różnych etapach rozwoju 
zawodowego, opisanych w literaturze przedmiotu (mo-
nografie oraz artykuły w czasopismach). Problematyka 
pedagogicznego przygotowania nauczycieli w trakcie 
studiów kierunkowych jest w polskiej pedeutologii 
podejmowana sporadycznie, zaś z dostępnych badań 
wynika, że wielu z nich na początku drogi zawodo-
wej doświadcza licznych trudności w zakresie działań 
wymagających wiedzy i umiejętności pedagogicznych, 
szczególnie zaś stosowania zdobytej wiedzy i umie-
jętności w szkolnej praktyce. Niepowodzenia w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli na zawodo-
wym starcie utrudniają prawidłową realizację procesu 
nauczania, wywołują rozczarowanie, zawodowe wypa-
lenie i bardzo często w konsekwencji rezygnację z pra-
cy. Obszar problemowy opisany powyżej, osadzony 
na aktualnej wiedzy pedeutologicznej, zaowocował 
dyskusjami podczas zorganizowanego przeze mnie 
seminarium badawczego w 2017 roku. Efektem pracy 
zespołu było opracowanie w 2018 roku projektu ba-
dań pilotażowych, ważnych dla jakości przygotowania 
pedagogicznego kandydatów do zawodu nauczycie-
la. Celem projektu było wypracowanie odpowiednich 
narzędzi diagnozujących kompetencje pedagogiczne 
oraz sprawdzenie poziomu tych kompetencji wśród 
młodych adeptów zawodu. Ponadto ważnym celem 
projektu było wprowadzenie odpowiednich działań 
edukacyjnych i  korekcyjnych (na poziomie UP, ale 

1 Zespół badawczy: dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. UP; dr Katarzy-
na Jagielska, dr Anna Mróz, mgr Anna Duda, mgr Paulina Koperna, 
mgr Kinga Sobieszczańska. 

również w skali ogólnopolskiej – praca nad zmianami 
w systemie kształcenia nauczycieli na szczeblu mini-
sterialnym), aby kandydat do zawodu nauczyciela do-
świadczał jak najmniej lęków przed pracą z różnymi 
podmiotami w szkole.

Realizację prac badawczych rozpoczęto od ustaleń 
terminologicznych. Na podstawie analizy dotychcza-
sowych badań nad kompetencjami pedagogicznymi 
nauczycieli w procesie przygotowania do pracy za-
wodowej oraz na starcie zawodowym wypracowano 
koncepcję kompetencji pedagogicznych kandydata 
do zawodu nauczyciela i opracowano narzędzie dia-
gnostyczne do badania kompetencji pedagogicznych 
przyszłych nauczycieli – „Kompetencje Pedagogiczne 
na Starcie” (KPNS). Ujęcie kompetencji pedagogicz-
nych jako zespołu kategorialnych kompetencji uważa-
nych za niezbędne w zawodzie nauczyciela pozwoliło 
na przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym kategorie 
kompetencji oznaczają, iż każdy badany obszar może 
składać się z kilku szczegółowych, konkretnych, po-
jedynczych kompetencji. Wypracowanie przez zespół 
10 kategorii kompetencji pedagogicznych (dydaktycz-
ne, coachingowe, wychowawcze, społeczno-emocjonal-
ne, organizacyjne, mediacyjne, opiekuńczo-ratownicze, 
dla zrównoważonego rozwoju, terapeutyczno-profilak-
tyczne, prawne) umożliwiło skonstruowanie narzędzia 
KPNS, które w wersji testowej składało się z 75 itemów 
ze skalą punktową (1–5). Badania pilotażowe prze-
prowadzono w maju 2018 roku. Wzięli w nich udział 
studenci ostatniego roku wszystkich kierunków stu-
diów ze specjalnością nauczycielską na Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Krakowie. Badania miały charakter 
autoewaluacyjny – studenci określali poziom własnych 

dr hab. joanna m. łukasik, prof. up 
instytut nauk o wychowaniu up
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Niepowodzenia w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej 
nauczycieli na zawodowym 

starcie utrudniają prawidłową 
realizację procesu nauczania, 

wywołują rozczarowanie, 
zawodowe wypalenie i bardzo 

często w konsekwencji 
rezygnację z pracy. 

kompetencji samodzielnie, na podstawie własnej auto-
diagnozy (wiedza, umiejętności i doświadczenie oraz 
refleksyjność). Po przeprowadzeniu statystycznych 
analiz, w celu standaryzacji narzędzia, przebudowano 
kwestionariusz i przyjęto wariant diagnostyczny KPNS 
z 64 itemami odpowiednio przyporządkowanymi do 
wskazanych 10 kategorii kompetencji. Obecnie (od 
2019 roku) narzędzie – dostępne również w kilku ję-
zykach obcych, w tym m.in. w języku angielskim, nie-
mieckim, hiszpańskim – wykorzystywane jest przez 
zespół do realizacji projektu badawczego o zasięgu 
ogólnopolskim. 

Cząstkowe wyniki badań, zarówno pilotażowych, 
jak i obecnie prowadzonych, prezentowane były i są 
na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, 
co potwierdzają liczne publikacje zespołu w tym za-
kresie. Temat ten cieszy się dużym zainteresowaniem 
w ośrodkach zagranicznych (stąd adaptacje językowe 
narzędzia).

Warto dodać, że przeprowadzone prace badawcze 
umożliwiły również dokonanie wstępnej diagnozy 
kompetencji pedagogicznych studentów kończących 
kształcenie i przygotowanie do pracy zawodowej na 
poziomie uniwersyteckim. Dzięki nim rozpoznano 

mocne obszary pedagogicznego przygotowania, jak 
i ujawniono deficyty, z którymi młodzi ludzie zaczyna-
ją pracę zawodową. Z przeprowadzonych analiz wynika 
między innymi, że przyszli nauczyciele posiadają bo-
gatą wiedzę z zakresu wyróżnionych kompetencji, lecz 
mają niską umiejętność stosowania tych kompetencji 
w praktyce oraz modyfikowania wiedzy i metod pracy 
opiekuńczej, wychowawczej, profilaktycznej, inter-
wencyjnej, mediacyjnej, komunikacyjnej itp. w nowych 
sytuacjach niepodlegającym schematom (a jedynie ta-
kich można doświadczyć w szkolnej rzeczywistości). To 
zaowocowało określeniem przestrzeni do zagospoda-
rowania w toku studiów i znalazło swoje zastosowanie 
m.in. w realizacji projektu „Kompetentny nauczyciel – 
mistrz i wychowawca”2. Dla zwiększenia kompetencji 
pedagogicznych przyszłych nauczycieli wprowadzo-
no między innymi dodatkowe zajęcia o charakterze 
indywidualnym (tutoring rozwojowy), warsztatowym 
(m.in: warsztaty umiejętności wychowawczych, labo-
ratoria mikroprocesów edukacyjnych) oraz praktycz-
nym (praktyki pedagogiczne ze studium przypadku 
indywidualnego – zastosowanie wiedzy teoretycznej 
w praktyce).

2 NCBR POWR.03.01.00-00-KN22/18-00 w latach 2018–2022.
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Studenci Uniwersytetu 
Pedagogicznego 
o zdalnej edukacji 
i jej konsekwencjach

dr hab. piotr długosz, prof. up
instytut filozofii i socjologii up 

nauka · badania

Badacz społeczny, chcąc być na bieżąco z wiedzą na 
temat rzeczywistości społecznej, jest niejako zmuszony 
do pogoni za swoim obiektem badań, który ciągle znaj-
duje się w ruchu. Tak jest ze społeczeństwem. Ono cały 
czas się zmienia i przekształca. Przemiany następują 
też w jego otoczeniu.

Chcąc dokładnie opisać społeczeństwo oraz podążać 
za jego zmianami, musimy sobie uświadomić, że nie 
jest to łatwe zadanie. Zawsze prościej jest zrobić foto-
grafię społeczną, a uchwycenie dynamiki społecznej 
jest bardziej skomplikowane. Ponadto badacz zawsze 
pozostaje w tyle z wiedzą na temat aktualnego stanu 
swoich badań. Większość analiz, wyjaśnień i eksploracji 
odbywa się post factum. Badacz społeczny jest spóźnio-
ny w uzyskiwaniu najnowszej wiedzy na temat zjawisk 
społecznych, co jest specyfiką nauk społecznych.

Dzisiaj przyglądamy się temu, jak studenci oceniali 
zdalną edukację w okresie przed wakacjami. W chwili 
gdy pisany jest ten tekst, są oni na innym etapie. Wkra-
czają w nowy rok akademicki, który w tym momencie 
jest wielką niewiadomą, gdyż nie wiemy, jaki będzie 
poziom zakażeń (a on ciągle rośnie) i jakie będą decyzje 
nowych władz uczelnianych w tym zakresie. Po prze-
rwie wakacyjnej kondycja i samopoczucie studentów 
mogą być inne niż wcześniej. Być może wrócili wypo-
częci, przywykli już do zajęć zdalnych bądź hybrydo-
wych i pandemia im spowszedniała, zatracając swoją 
katastroficzną nutę. 

W poprzednim numerze „Commentarii Academici” 
został zamieszczony artykuł, który pokazywał sytuację 
naszych studentów na początku kwarantanny i zdalne-
go nauczania. W niniejszej publikacji zaprezentujemy, 

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto



6 jak zdalne nauczanie wpłynęło na postawy studentów. 
Chcemy pokazać, jak zmieniło się życie studentów mię-
dzy początkiem kwarantanny i rozpoczęciem zdalnego 
nauczania a jego końcem. Już na początku pierwszego 
sondażu zakładano, że aby dobrze opisać studentów 
w warunkach pandemii, należy przeprowadzić dwa 
pomiary, dzięki którym będzie można zaobserwować 
dynamikę społeczną. 

Zgodnie z tym założeniem przedstawiamy obraz 
naszych studentów, którzy mimo trudu zdalnej edu-
kacji i zmęczenia byli tak uprzejmi, że wypełnili naszą 
ankietę i wzbogacili nas o wiedzę na temat młodzie-
ży przebywającej w warunkach kwarantanny. Dzięki 
prowadzonym badaniom poznaliśmy też, jak człowiek 
zachowuje się w warunkach mało komfortowych, zwią-
zanych z różnymi niedogodnościami oraz całkowitą 
zmianą życiowych nawyków pod wpływem pandemii 
koronawirusa. 

Tak jak zaznaczono na wstępie, aby poznać sytuację 
studentów w obliczu koronawirusa, przeprowadzono 
dwa pomiary, które fachowo nazywają się badaniem 
trackingowym. Do zebrania materiału, tak jak za pierw-
szym razem, zastosowano metodę sondażową. W son-
dażu została wykorzystana ankieta internetowa CAWI 
(Computer-Assisted Web Interview) rozsyłana drogą 
mailową do studentów Uniwersytetu Pedagogicznego 
w formie zaproszenia do badania wraz z linkiem do 
ankiety. Próba do badań miała charakter celowy. Sonda-
żem objęto studentów studiów stacjonarnych Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Krakowie, którzy zgodzili się 
wypełnić ankietę. Innymi słowy, próba była dobierana 
ze względu na dostępność badanych. Badania zostały 
przeprowadzone w dniach od 26 maja do 7 czerwca 2020 
roku. Zebrano 1927 poprawnie wypełnionych ankiet. 
Na podstawie uzyskanego materiału badawczego scha-
rakteryzowaliśmy samopoczucie i kondycję studentów 
na końcu semestru.

Pandemia nie jest już straszna 
Zacznijmy od przedstawienia opinii na temat zjawiska 
pandemii i zagrożenia przez nią stwarzanego. W sto-
sunku do badań realizowanych na początku zdalnego 
nauczania (w marcu 2020 roku) wśród studentów za-
obserwowano spadek zainteresowania pandemią z 94% 
do 74%. Odsetek „bardzo zainteresowanych” zmniejszył 
się z 53% do 18%. Liczba studentów oceniających pande-
mię jako poważne zagrożenie dla Polaków spadła z 67% 

do 37%. Zmniejszył się także odsetek respondentów 
oceniających pandemię jako poważne zagrożenie dla 
swojego zdrowia z 30% do 21%. Nieznacznie zmieniło 
się szacowanie prawdopodobieństwa zarażenia się ko-
ronawirusem przez studentów z 38% na 34%. Spadła 
ocena pozytywnych ocen rządu i odpowiednich służb 
w walce z pandemią z 49% do 28%. 

Rezultaty badań mogą wskazywać, że studenci już 
oswoili się z fenomenem koronawirusa. Jego zagro-
żenie dla społeczeństwa w  odczuciu badanych spa-
dło. Zmniejszyło się też zainteresowanie tą tematy-
ką. Obserwowane spadki zainteresowania są oznaką 
znudzenia problematyką pandemii pokazywanej cały 
czas w mediach. Ciekawe, że spadła też ocena rządu, 
co można interpretować, że pogarszające się nastro-
je badanych wpłynęły na wzrost krytycyzmu. Mimo 
subiektywnego spadku znaczenia pandemii w życiu 
studentów można zauważyć, że wewnętrzna busola 
szacująca poziom zagrożenia pozostała na niezmienio-
nym poziomie. Może to wskazywać, że osobisty poziom 
czujności przed zagrożeniem nie zmienił się. 

Studenci już oswoili się 
z fenomenem koronawirusa. 

Jego zagrożenie dla 
społeczeństwa w odczuciu 

badanych spadło. Zmniejszyło 
się też zainteresowanie tą 
tematyką. Obserwowane 
spadki zainteresowania 

są oznaką znudzenia 
problematyką pandemii.
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Spadek dobrostanu psychicznego 
Studia to czas młodości, beztroski i cieszenia się życiem. 
Edukacja na uniwersytecie to nie tylko ciągła nauka, 
ale czas spotkań, interakcji, rozmów z rówieśnikami. 
Spotkania z kolegami, koleżankami na uczelni, jak też 
poza nią, stanowią wartość dodaną wydłużonej edu-
kacji. Tak było do tej pory, jednakże wraz z zamknię-
ciem uczelni i wprowadzeniem kwarantanny sytuacja 
studentów oraz całego społeczeństwa radykalnie się 
zmieniła. Zmiana trybu życia, zmiana nawyków i od-
cięcie młodzieży od społecznych kontaktów stanowią 
źródła permanentnego stresu. Już na początku kwa-
rantanny zakładaliśmy, że po początkowej radości z do-
datkowych dni wolnych od zajęć, tzw. „koronaferii”, 
może dojść do deprywacji potrzeb życiowych (bezpie-
czeństwa, kontaktu), czyli zablokowania możliwości 
realizacji wielu potrzeb i pogorszenia samopoczucia 
studentów. 

Wyniki badań potwierdzają słuszność powyższej 
hipotezy, tzn. wskazują na pogorszenie kondycji psy-
chicznej młodzieży w czasie lockdownu. Zmniejszyła 

się liczba zadowolonych ze swojego życia z 80% do 74%, 
w tym zdecydowanie zadowolonych z 24% do 16%. Spa-
dła też liczba ankietowanych mających dobrą kondycję 
psychofizyczną. Zmniejszył się odsetek osób nieod-
czuwających bólu głowy z 44% do 34%; bólu brzucha 
z 67% do 52%; niemających zawrotów głowy z 77% do 
63%; niemających problemów z zasypianiem z 59% do 
39%; osób niezdenerwowanych z 25% do 13%; osób nie-
przygnębionych, pozbawionych złego nastroju z 34% 
do 18%; osób, którym nie brakuje energii z 35% do 13%; 
osób, które nie są rozdrażnione, nie mają złego humoru 
z 33% do 18%. Poza objawami psychosomatycznymi, 
które są symptomami stresu pojawiającego się w wa-
runkach zdalnej edukacji, zaobserwowano też wysoki 
wskaźnik negatywnych emocji. 

Zły humor, obniżony nastrój, zdenerwowanie, bóle 
głowy stały się chroniczne w badanej zbiorowości stu-
dentów. Wśród ankietowanych 59% doznaje niepokoju, 
51% – znudzenia, 46% – wyczerpania, 42% – złości, 34% –  
osamotnienia, 34% – smutku. Jedynie 10% było zacie-
kawionych, 5% uspokojonych, 2% radosnych i 2% pod-
ekscytowanych. Uzyskane wyniki pokazują, że zdalna 
edukacja wyrządziła w sferze emocjonalnej więcej strat 
niż korzyści. Aczkolwiek warto zauważyć, że wydawało 
się, iż taka niecodzienna sytuacja, nowa, niestereoty-
powa, może wnieść nutkę świeżości, ciekawości, ekscy-
tacji w życie studenckiej braci. Tak się jednak nie stało. 
Bilans nastrojów społecznych po zdalnym nauczaniu 
jest jednoznacznie negatywny. 

Strategie radzenia sobie ze stresem 
Dotychczasowe analizy wskazały, że kwarantanna wy-
wołała wśród studentów stres. Pandemia oraz towa-
rzyszące jej zjawiska, takie jak między innymi zdalne 
nauczanie, spędzanie dużej ilości czasu w Internecie, 
ograniczenie kontaktów społecznych, naruszyły poczu-
cie bezpieczeństwa i ładu egzystencjalnego. Co czwarty 
z ankietowanych stracił przekonanie, że życie jest bez-
problemowe. Prawie 40% utraciło poczucie kontroli 
nad swoim życiem. 1/3 straciła pewność, że znajdzie 
pracę po studiach, tyle samo utraciło przekonanie, że 
zrealizuje swoje cele. Uzyskane wyniki wskazują, że do-
szło do obniżenia dobrostanu psychicznego młodzieży. 
Poza naruszeniem poczucia bezpieczeństwa studenci 
doznali głębszych zmian na poziomie psychologicznym, 
tracąc pewność siebie i poczucie kontroli nad własnym 
życiem. W obliczu pojawiających się trudności związa-



8 nych z pandemią najczęściej deklarowaną strategią była 
walka z zagrożeniami (88% w I fali i 79% w II fali badań). 
Drugą popularną strategią było odwracanie uwagi i zaj-
mowanie się innymi rzeczami niezwiązanymi z pan-
demią (w I fali 83%, w II fali 77%). Popularne było też 
pocieszanie się, że mogłoby być jeszcze gorzej (w I fali 
60%, w II fali 64%). Odsetek modlących się o pomoc 
do Boga był podobny (I fala – 40%, II – 39%). Wyniki 
analiz pokazują, że studenci w niewielkim stopniu po-
dejmują działania polegające na zmniejszeniu napięcia 
poprzez spożywanie substancji psychoaktywnych czy 
leków. Niewielu też deklaruje, że stosuje strategie eska-
pistyczne polegające na rezygnacji i poddaniu się losowi, 
przypadkowi. Warto podkreślić, że nieznacznie spadł 
odsetek stosujących strategie walki z zagrożeniem oraz 
odwracających uwagę od zagrożenia. Być może jest to 
wynik wyczerpania i zmęczenia ciągłą czujnością, za-
chowywaniem środków bezpieczeństwa. Wzrosła za 
to nieznacznie grupa tych, którzy się pocieszają oraz 
zażywają środki uspokajające. W ten sposób jednostki 
zamierzają poprawić sobie nastrój.

Ocena zdalnej edukacji 
Od chwili zawieszenia zajęć na uczelni w dniu 11 marca 
2020 roku studenci cały czas brali udział w zajęciach 
zdalnych. W związku z powyższym istotnym elemen-
tem badań prowadzonych pod koniec letniego seme-
stru była próba oceny tych zajęć przez studentów. Na 
początku sprawdziliśmy, jak wyglądają techniczne wa-
runki i możliwości uczestniczenia w zajęciach zdalnych, 
a przede wszystkim w zajęciach online (wideo) czy też 
zajęciach w czasie rzeczywistym. Z odpowiedzi wynika, 
że 98% ankietowanych ma dostęp do urządzeń cyfro-
wych typu laptop, tablet, 97% ma dostęp do Internetu 
gwarantujący udział w lekcjach online w czasie rze-
czywistym. Około 80% ma dostęp do pomieszcze-
nia, w którym może odbywać zdalną edukację bez 
zakłóceń ze strony domowników. Warunki techniczne 
respondentów należy uznać za zadowalające. W nie-
wielkim stopniu są narażeni na wykluczenie cyfrowe, 
edukacyjne. 

Studenci pozytywnie ocenili zdalną edukację. 40% 
dobrze i bardzo dobrze ocenia zdalną edukację na UP, 
35% ocenia ją przeciętnie, a 24% źle. Zajęcia na odle-
głość na UP najczęściej odbywały się w formie przeka-
zywania materiałów, prezentacji przez wykładowców 
(89%) i były organizowane online przy użyciu Microsoft 

Teams (80%). Najlepszą formą zajęć na odległość we-
dług studentów są zajęcia online na platformie Micro-
soft Teams (48%). Studenci najczęściej odbywali zaję-
cia online za pomocą Microsoft Teams (87%) i Moodle 
(68%). Najczęstszą formą ewaluacji pracy studentów 
były prace pisemne wysyłane do wykładowców (81%). 
Dobrymi stronami zdalnej edukacji są: zaoszczędzenie 
czasu traconego na dojazd na uczelnię (74%), przeby-
wanie i uczenie się w domu w komfortowych warun-
kach (46%), uczenie się w wybranym przez siebie czasie 
(45%). Minusami zdalnej edukacji są: przeciążenie stu-
dentów materiałem zadawanym przez wykładowców 
do samodzielnego opanowania (68%), konieczność sa-
modzielnej pracy (58%), brak kontaktu z rówieśnikami 
(58%), brak kontaktu z wykładowcami (57%). Aż 64% 
uważa, że w warunkach kwarantanny studiuje się go-
rzej, niż to miało miejsce w normalnych warunkach.

Główne negatywne skutki zdalnego nauczania, zda-
niem studentów, to zbyt wiele samodzielnej nauki oraz 
przeciążenie zadaniami do wykonania. Uciążliwy jest 
też brak kontaktów z prowadzącymi i rówieśnikami 
oraz spadek motywacji do samodzielnej pracy. Wnio-
sek jest taki, że do zdalnej edukacji potrzebna jest 
samodyscyplina i umiejętność pracy indywidualnej. 
Bez tych cech zdalna edukacja stanowi dla młodzieży 
poważny stres.

Reasumując, wyniki badań pokazują, że okres 
zdalnej edukacji nie należy do najprzyjemniejszych 
doświadczeń w życiu studentów. Na stres wywoła-
ny przez pandemię i jej zagrożenia nałożył się stres 
zdalnej edukacji. W ich wyniku doszło do obniżenia 
dobrostanu psychologicznego studentów. Miejmy na-
dzieję, że w najbliższym czasie sytuacja się unormuje 
i wróci uśmiech i radość ze studiowania w murach 
Alma Mater.

Szczegółowe wyniki są dostępne w raporcie: 
https://ifis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/si-

tes/9/2020/06/Raport-Studenci-UP-II-etap.pdf. 

https://ifis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/Raport-Studenci-UP-II-etap.pdf
https://ifis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/Raport-Studenci-UP-II-etap.pdf
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Czy problemy 
mokradeł rozwiążą 
ekotoksykolodzy?

dr hab. łukasz binkowski, prof. up 
instytut biologii up

nauka · badania

W  zurbanizowanym środowisku stawy hodowlane 
są głównym miejscem bytowania ptaków wodnych 
w Europie. Mimo że tereny te wydają się nam bardzo 
zbliżone charakterem do naturalnych, poddawane są 
znacznej presji gospodarczej, jako miejsca intensywnej 
hodowli ryb, działalności łowieckiej i wędkarskiej. Od 
wielu lat pewne rozwiązania w gospodarce wędkarskiej 
i łowieckiej budzą duże kontrowersje wśród toksyko-
logów środowiskowych w związku z wprowadzaniem 
przez nie znacznych ilości ołowiu do środowiska. Pier-
wiastek ten charakteryzuje bardzo wysoka toksyczność, 
więc jego dostępność w środowisku, analiza losów 
i monitoring stężeń wymagają wielu badań. Podstawo-
wym źródłem ołowiu łączącym wspomniane typy go-
spodarki są śruty ołowiane. W łowiectwie używane są 
one w amunicji śrutowej, a w wędkarstwie jako ciężarki. 
Obydwa materiały działają w środowisku w ten sam 
sposób, choć wydaje się, że liczba śrutów pochodzących 
z działalności łowieckiej jest znacznie większa. Polowa-
nia na ptactwo wodne (m.in. kaczki i gęsi) prowadzone 
są najczęściej na terenach podmokłych o stosunkowo 
niewielkich powierzchniach. Na wielu terenach liczba 
upolowanych ptaków w ciągu roku jest wysoka i nie-
rzadko przekracza kilka tysięcy. Szacunki pokazują, 
że statystyczny myśliwy musi wystrzelić kilka razy 
(najczęściej między 3 a 6, wliczając strzały niecelne), 
żeby upolować wybranego ptaka. Nabój amunicji 

myśliwskiej zawiera z kolei około 200 ołowianych śru-
cin (popularny kaliber 12, śrut nr 4). W przeliczeniu 
oznacza to, że upolowanie jednego osobnika może się 
wiązać z wystrzeleniem do środowiska ponad 1000 
śrutów (blisko 0,2 kg ołowiu), a upolowanie tysiąca 
ptaków z ponad 1 000 000 śrutów (200 kg ołowiu). 
Przez tzw. efekt skali znajdują się miejsca na ziemi, 
gdzie liczba śrutów obecna na 1 m2 sięga kilkuset. War-
to tutaj podkreślić, że zarówno myśliwi, jak i wędkarze 
nie robią nic niezgodnego z prawem i przestrzegają 
ustalonych przepisów obowiązujących w poszczegól-
nych krajach świata. 

Zdecydowana większość badań z zakresu toksyko-
logii środowiskowej dotyczy losu śrutów w aspekcie 
narażenia zwierząt. Okazuje się bowiem, że zalegające 
na terenie stawów śruty mogą być omyłkowo połykane 
przez żerujące tam ptaki, co prowadzi do ich zatruć, 
bardzo często śmiertelnych. Obserwacje te pochodzą 
z całego świata i dotyczą przede wszystkim przed-
stawicieli rzędu blaszkodziobe Anseriformes (głównie 
łabędzie, kaczki i gęsi), ale potwierdzono już zatrucia 
drapieżników, których łatwym łupem okazują się za-
trute ptaki wodne. Implikacje i podwyższone stężenia 
obserwowane są także wśród ludzi – konsumentów 
dziczyzny. Z uwagi na to gromadzona jest duża liczba 
danych na temat zatrucia ptaków z różnych miejsc 
świata. Z kolei losy śrutów w aspekcie środowiskowym 

Jakie zagrożenia dla środowiska niosą ze sobą rozwiązania 
wprowadzane w gospodarce wędkarskiej i łowieckiej? Czy 
ołowiane śruty używane podczas polowań wpływają na 
zanieczyszczenie wody? To pytania stawiane przez ekotok-
sykologów z zespołu badawczego, którym kieruję. W latach 
2018 i 2020 otrzymaliśmy środki finansowe z Narodowego 
Centrum Nauki, a wyniki przez nas uzyskane będą istotne 
w identyfikacji skażenia środowiska ołowiem i kreowaniu 
polityki restytucji terenów zanieczyszczonych na całym 
świecie. 
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nie są prawie w ogóle badane na terenach łowieckich. 
Wiele opracowań zakłada co prawda skażenie kompo-
nentów środowiska (wody i gleby), biorąc je za pewnik, 
choć dane naukowe na ten temat są bardzo nieliczne. 
Co więcej, te nieliczne wspomniane badania pokazują, 
że zanieczyszczenie wody nie jest takie oczywiste i je-
żeli zachodzi, to w bardzo specyficznych i rzadko spo-
tykanych naturalnie warunkach (wykazały to badania 
pilotażowe przeprowadzane przez zespół realizujący 
obecny projekt). 

Żeby mogło dojść do zanieczyszczenia wody oło-
wiem ze śrutów, musi nastąpić skutecznie wietrzenie 
(erozja) śrutów i ługowanie ołowiu do wody. Zacho-
dzenie tych zjawisk oraz ich wydajność zależy od wielu 
czynników – abiotycznych i biotycznych. W obecnie 
realizowanym projekcie weryfikujemy wpływ pH wody, 
twardości wody i typu osadu na tempo uwalniania 
ołowiu ze śrutów do wody. Obok nich badamy również 
powiązanie pomiędzy aktywnością mikrobiologiczną 
i wydajnością ługowania ołowiu. To problematyka, któ-
ra jest dość trudna do interpretacji i prognozowania, 
ponieważ z jednej strony powinno się zakładać dużą 
aktywność mikrobiologiczną w wodzie stawowej na 
powierzchni śrutów, która sprzyja erozji i ją stymulu-
je. Z drugiej zaś strony wiadomo, że ołów jest bardzo 
toksycznym pierwiastkiem, więc zapewne aktywność 
mikrobiologiczna będzie hamowana na powierzchni 
śrutów (nie wiadomo czy zupełnie, czy do pewnego 
stopnia – takich badań dotąd nie prowadzono). Cały 
projekt zaplanowany został na cztery eksperymenty 
z wykorzystaniem mikrokosmów (laboratoryjnych 
układów symulujących warunki stawów hodowlanych). 
Mikrokosmy będą stanowić niewielkie pojemniki 
szklane (o objętości około 500 ml) zawierające wodę, 
osady i śruty ołowiane. Eksperymenty będą trwały po 

60 dni, a przed nimi, w ich trakcie i po zakończeniu 
mierzone będzie w wodzie i śrutach wiele parametrów, 
jak np. stężenia metali (w skład śrutów wchodzi przede 
wszystkim ołów, ale znajduje się tam wiele innych me-
tali), zmiana masy śrutów, zmiana powierzchni śrutów, 
skład gatunkowy bakterii i zmiany jego składu (jako-
ściowe i ilościowe). W badaniach wykorzystane będą 
zaawansowane techniki laboratoryjne i prowadzona 
będzie kompleksowa analiza statystyczna wyników.

Projekt łączy w sobie różne dyscypliny naukowe 
i leży w zakresie ekotoksykologii, chemii środowiska, 
nauk o ziemi i analizy instrumentalnej. W  jego re-
alizację są zaangażowani doświadczeni specjaliści ze 
wspomnianych dyscyplin. Wyniki projektu będą cenne 
dla diagnozy skażenia terenów wodno-błotnych oło-
wiem, wskazania potencjalnych miejsc zagrożonych 
skażeniem, przygotowywania polityki zarządzania te-
renami skażonymi oraz strategii ich odbudowy. Praw-
dopodobnie w wyniku badań zostaną zidentyfikowane 
ważne czynniki wpływające na wietrzenie śrutów, do 
tej pory nieuwzględniane w ogólnym wnioskowaniu 
dotyczącym skażenia środowiska ołowiem. Ta wiedza 
zostanie zaprezentowana w publikacjach naukowych, 
popularno-naukowych oraz użyta w przygotowaniu 
kolejnych projektów badawczych.

Nasze dotychczasowe badania wykazały już wpływ 
kilku czynników na transfer ołowiu do środowiska, 
ale nadal wiele aspektów wymaga przeanalizowania. 
Zainteresowany czytelnik znajdzie więcej szczegółów 
w publikacji Ł.J. Binkowskiego, The influence of envi-
ronmental conditions on lead transfer from spent gunshot 
to sediments and water: other routes for Pb poisoning, 

„Chemosphere” 187, 2017, s. 330–337. DOI: 10.1016/ 
j.chemosphere.2017.08.103.

Grafika udostępniona przez autora tekstu
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Najnowsze projekty 
badawcze Koła Naukowego 
„Apertum”

dr mateusz szast, karolina gąsior 
instytut filozofii i socjologii up

nauka · badania

Studenci pracujący w ramach Koła Naukowego „Aper-
tum” skorzystali z możliwości podniesienia swoich 
kompetencji podczas izolacji społecznej wynikającej 
z pandemii. Pod kierunkiem opiekuna naukowego 
Koła zostały przygotowane dwa projekty. Oba doty-
czyły uczuć i wartości. Tematy te są istotne w każdym 
wieku, ale to w przypadku młodych ludzi najczęściej 
oczekujemy zmiany sposobu myślenia, podążania za 
trendami i przyjmowania nowych modeli postępowa-
nia. Czy tak jest? Próbowaliśmy znaleźć odpowiedź 
i zaprezentować ją szerszemu gronu odbiorców.

Pierwszy projekt badawczy zatytułowany „Święta” 
o tematyce „miłosnej” w opinii młodzieży studiującej – 
raport i analiza miał na celu poznanie opinii studentów 
w kwestii wydarzeń o tematyce miłosnej oraz na temat 
związków uczuciowych. Służył temu plan, który został 
opracowany przez dr. Mateusza Szasta oraz lic. Ka-
rolinę Gąsior. Na bazie pomysłu skonstruowaliśmy 
kwestionariusz ankiety. Bardzo istotne były dla nas 
rozmowy, które prowadziliśmy już wcześniej zarów-
no z członkami Koła, jak i z osobami studiującymi 
socjologię. Sondażem objęliśmy głównie studentów 

Studenci z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu 
Pedagogicznego mogą sprawdzić swoje umiejętności 
teoretyczne w praktyce nie tylko podczas warsztatów 
przewidzianych w planie kształcenia. Zbudowanie warsz-
tatu socjologa wymaga przeprowadzenia licznych analiz, 
sprawdzania różnych narzędzi. Badanie sondażowe warto 
wykonać na przykład przy użyciu ankiety internetowej 
CAWI. Dzięki niej można uzyskać reprezentatywną grupę 
respondentów, pracując przed monitorem komputera, 
bez konieczności dodatkowych badań terenowych. Wyniki 
będą równie interesujące i przydatne w kolejnych anali-
zach, co uzyskane w tradycyjnej formie, o ile przygotuje 
się dobry temat i założenia. 



12 Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, 
wykorzystując ankietę internetową CAWI. Badania 
online to tania oraz skuteczna metoda pozwalająca 
dotrzeć do respondentów, zwłaszcza ludzi młodych, 
którzy chętnie korzystają z Internetu. Znacznie ła-
twiej było dobrać narzędzie badawcze niż przekonać 
respondentów do wzięcia udziału w sondażu. Studenci 
niechętnie odpowiadali na zadawane pytania, tłuma-
cząc, że temat jest zbyt intymny i złożony. Stwierdzali, 
że czują się onieśmieleni i nie chcieli podawać swoich 
danych osobowych. Należy zaznaczyć, że badania tego 
typu są mniej reprezentatywne. Służą raczej do celów 
eksploracyjnych, ale dają także bardzo dobry punkt 
odniesienia przy podejmowaniu kolejnych pogłębio-
nych analiz.

Badania realizowaliśmy od 2 do 9 marca 2020 roku 
i wzięło w nich udział 208 osób. Dostarczyły wielu 
ciekawych wyników z  zakresu postrzegania przez 
młodych miłości oraz innych uczuć z nią związanych. 
Wyniki analiz jasno wskazują, że młodzi ludzie wierzą 
w miłość, uczucia są dla nich istotne, podobnie jak bu-
dowanie trwałych długoletnich relacji. Prawie wszyscy 
respondenci (94,7%) stwierdzili, że w obecnej rzeczywi-
stości związki nadal mają ogromny sens. Badani cenią 
sobie miłość, pragną jej i poszukują swojego idealnego 

Co to znaczy kochać? Tak Nie Nie 
mam zdania 

Brak 
danych

Suma

Troszczyć się 200
96,16%

3
1,44%

2
0,96%

3
1,44%

208
100%

Ufać 194
93,3%

4
1,9%

4
1,9%

6
2,9%

208
100%

Pomagać 194
93,3%

2
0,9%

5
2,4%

7
3,4%

208
100%

Brać za kogoś odpowiedzialność 125
60,1%

39
18,8%

34
16,3%

10
4,8%

208
100%

Interesować się sytuacją mate-
rialną i rodzinną drugiej strony

102
49,03%

47
22,60%

48
23,08%

11
5,29%

208
100%

Źródło: obliczenia własne

Tabela 1. Cechy miłości w ocenie ankietowanych

Badania online 
to tania oraz skuteczna 

metoda pozwalająca 
dotrzeć do respondentów, 
zwłaszcza ludzi młodych, 
którzy chętnie korzystają 

z Internetu.
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partnera/partnerki. Miłość według nich często wiąże 
się z materializmem i konsumpcjonizmem – status 
majątkowy potencjalnego partnera jest dla nich bardzo 
ważny (tabela 1). 

Drugi projekt badawczy zatytułowany Ideały 
współczesnej młodzieży wykonali: lic.  Martyna Ci-
chosz, lic. Karolina Gąsior oraz opiekun Koła dr Ma-
teusz Szast. Został on zrealizowany nieprzypadkowo 
w trakcie izolacji społecznej wynikającej z pandemii 
COVID-19. W  czasie przymusowego odosobnienia 
socjologowie zwrócili szczególną uwagę na obszary 
wartości, przeobrażeń sposobu postrzegania siebie, 
własnego zdrowia, przyszłości oraz relacji między-
ludzkich. W tym badaniu wzięło udział 822 respon-

Tabela 2. Ranking wartości według respondentów, gdzie N=822 

dentów w wieku od 19 do 26 lat. Po raz kolejny zasto-
sowaliśmy ankietę internetową CAWI. Zależało nam 
na poznaniu wartości, norm, celów życiowych oraz 
obrazu odzwierciedlającego relacje interpersonalne 
młodych ludzi we współczesnym świecie. Eksperci 
zauważają postępujące zmiany w sposobie postrze-
gania i wartościowania. Interesującym zjawiskiem jest 
naśladowanie przez młodych ludzi tzw. osób znaczą-
cych, idoli. Na podstawie uzyskanych wyników moż-
na wysnuć wnioski, że dla młodzieży uczestniczącej 
w badaniach najbardziej cenną wartością w życiu jest 
wolność – spośród 822 zapytanych 802 wyraziło takie 
przekonanie. Respondenci doceniają również szcze-
rość oraz zdrowie. W badaniu zaznaczali, że zależy im 

Wartość Zdecydowanie 
tak

Raczej 
tak

Zdecydowanie 
nie

Raczej 
nie

Nie 
mam 
zdania

Brak 
danych 

Suma

Wolność 589

71,6%

213

25,9%

0 4

0,5%

8

1%

8

1%

822

100%

Szczerość 589

71,6%

209

25,4%

8

1%

7

0,9%

6

0,7%

3

0,4%

822

100%

Rodzina 599

72,9%

170

20,7%

10

1,2%

34

4,1%

9

1,1%

0 822

100%

Zdrowie 632

76,9%

160

19,6%

5

0,6%

16

2%

7

0,9%

0 820

100%

Wiedza 460

56%

331

40,3%

10

1,2%

10

1,2%

10

1,2%

1

0,1%

822

100%

Przyjaciele 526

64%

257

31,2%

8

1%

18

2,2%

7

0,9%

6

0,7%

822

100%

Miłość 588

71,5%

193 

23,5%

7

0,9%

20

2,4%

14

1,7%

0 822

100%

Akceptacja 562

68,3%

215

26,2%

14

1,7%

14

1,7%

14

1,7%

3

0,4%

822

100%

Tolerancja 512

62,3%

243

29,6%

21

2,6%

13

1,6%

30

3,5%

3

0,4%

822

100%

Pieniądze 217

26,4%

491

59,7%

34

4,1%

61

7,4%

19

2,3%

0 822

100%

Wygląd 104

12,7%

511

62,1%

43

5,2%

88

10,7%

39

4,7%

37

4,6%

822

100%

Wiara 152

18,5%

216

26,3%

212

25,8%

179

21,7%

63

7,7%

0 820

100%

Źródło: obliczenia własne
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na swobodzie, która pozwala na realizację własnych pa-
sji i marzeń oraz na samorozwój. Pytani cenią również 
niezależność finansową, którą mogą uzyskać poprzez 
znalezienie dobrze płatnej pracy. Bardzo istotna jest 
także stabilność finansowa, a w następnej kolejności 
znalezienie partnera życiowego czy założenie rodziny. 
Co zaskakujące, dla badanych wiara czy miłość nie są 
już nadrzędnymi wartościami. Dla 391 respondentów 
spośród 822 badanych wiara nie stanowi żadnej warto-
ści i nie jest istotna w życiu. Interesujące dane dotyczą 
aksjologii badanych. Szeregując wartości, które dla 
młodych ludzi są ważne, otrzymaliśmy ranking, który 
dobrze obrazuje tabela 2. 

Oba projekty okazały się wyzwaniami. Ze względu 
na epidemię musieliśmy skorzystać wyłącznie z badań 
internetowych. Koło Naukowe „Apertum” kreśli nowe 
plany na rok akademicki 2020/2021 z uwzględnieniem 
hybrydowego modelu nauczania – planujemy realiza-
cję dwóch dużych projektów badawczych w obszarze 
przeobrażeń polskiego społeczeństwa. Istotną cechą 

„Apertum” jest interdyscyplinarność – organizacja ta 
zrzesza studentów z różnych wydziałów i kierunków. 
Zachęcamy do współpracy wszystkich studentów chcą-
cych poszerzyć swoje umiejętności, zdobyć wiedzę oraz 
rozwinąć kompetencje miękkie.

Wolność
589

589

599

632

460

526

588

562

512

217

104

152

213

209

170

160

331

257

193

215

243

491

511

216

Zdecydowanie tak Raczej tak

Szczerość

Rodzina

Zdrowie

Wiedza

Przyjaciele

Miłość

Akceptacja

Tolerancja

Pieniądze

Wygląd

Wiara

Wykres 1. Ranking wartości według respondentów

Źródło: obliczenia własne
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Nowości wydawnicze 
i polecane lektury

natalia majoch
wydawnictwo naukowe up

nauka · badania

W tym wydaniu „Commentarii Academici” przypominamy pracę opu-
blikowaną kilka lat temu, ale wyjątkowo aktualną dziś. Koronawirus,  
COVID-19, SARS to najczęściej pojawiające się ostatnio słowa w kontek-
ście ogłoszonej niedawno pandemii. W takich momentach warto wyciągać 
naukę z przeszłości i prześledzić przyczyny najbardziej śmiercionośnych 
epidemii w historii. Temat ten zgłębili autorzy reprezentujący różne 
ośrodki i dyscypliny naukowe w książce pt. Epidemie w dziejach Europy. 
Konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe pod redakcją Krzysztofa 
Polka oraz Łukasza Tomasza Sroki. Przeanalizowali konsekwencje, jakie 
epidemie wywołały wśród ludzi i zwierząt, oraz zwrócili uwagę na aspek-
ty metodologiczne związane ze sposobami badań nad występowaniem 
chorób zakaźnych, przede wszystkim w okresie przedindustrialnym oraz 
w XIX w. Ukazali, w jaki sposób ówczesne społeczeństwa zachowywały 
się wobec zagrożenia powstałego na skutek wybuchu epidemii chorób 
zakaźnych. Omówili również, jak przeżycia związane z masową śmier-
telnością wpłynęły na kształt pamięci indywidualnej i masowej o tych 
zdarzeniach w odniesieniu do przeszłości oraz czasów współczesnych.  

Bardzo aktualne problemy porusza także druga z po-
lecanych publikacji. Książka Dynamika współczesności 
pod redakcją Doroty Czakon-Tralski i Piotra Stawiń-
skiego prezentuje zróżnicowaną tematykę i w pewnym 
stopniu różne podejście metodologiczne, wyznaczone 
przez charakter zainteresowań badawczych jej auto-
rów. Zamieszczone w tomie teksty dotyczą struktur 
państwa (Polski i Białorusi), dynamiki zmian polskiego 
społeczeństwa obywatelskiego ostatniej dekady, kwe-
stii duchowości, postaw religijnych młodzieży studenc-
kiej i rodziny, seksualności, dysfunkcji w relacjach spo-
łecznych, sytuacji osób dotkniętych skutkami chorób. 

Zachęcamy także do sięgnięcia po nowości, które 
nawiązują do tematu bardzo często wspominanego 
w tym wydaniu „Commentarii Academici” – do edu-
kacji. Książka Szkoła polska od XVIII do XXI wieku pod 
redakcją Ryszarda Ślęczki, Anny Włoch i Justyny Woj-
niak  porusza ważną zarówno z punktu widzenia badań 
naukowych, jak i względów społeczno-kulturowych 



16 problematykę związaną z dziejami oświaty w Polsce w ostatnich trzech 
wiekach. Zakres tematyczny tekstów – oprócz jednego, który ma naturę 
pedagogiczną – mieści się w przedmiocie badań historii wychowania 
i jej dwóch głównych nurtach: dziejach instytucji oświatowo-wychowaw-
czych i dziejach myśli pedagogicznej. Poszczególne opracowania stanowią 
swoiste minimonografie oparte na solidnych badaniach historyczno- 

-pedagogicznych, wymagających podbudowy źródłowej, co daje gwarancję 
ich wysokiego poziomu merytorycznego. Kluczowe problemy podejmo-
wane przez autorów to: zagadnienia pedeutologiczne, działalność szkół 
i życie szkolne. W publikacji można znaleźć na przykład teksty naukowe 
poświęcone kształceniu nauczycieli w Szkole Głównej Wielkiego Księstwa 
Litewskiego w latach 1781–1794, związane ze szkolnictwem galicyjskim 
czy higieną szkolną jako przedmiotem rozważań Zjazdów Lekarzy i Przy-
rodników Polskich na przełomie XIX i XX wieku. 

Kolejna propozycja to publikacja Katarzyny Białożyt Aktywność eduka-
cyjna i społeczna kobiet w okresie późnej starości. Autorka podjęła próbę 
zbadania aktywności edukacyjnej i społecznej kobiet w wieku 75–89 
lat zamieszkujących aglomeracje miejskie. Problemem głównym uczy-
niono pytanie: „Jaka jest aktywność społeczna i edukacyjna kobiet po  
75. roku życia zamieszkujących aglomeracje miejskie?”. Badaniami objęto 
trzysta kobiet z trzech województw. Ankietowane były słuchaczkami 
uniwersytetów trzeciego wieku. Badania przeprowadzono w roku aka-
demickim 2017/2018 na terenie województw śląskiego, mazowieckiego 
i małopolskiego.

Wszystkie omówione publikacje można znaleźć na stronie 
Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego 
www.wydawnictwoup.pl 
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Sukcesy 
pracowników 
naukowych

nauka · badania

Nominacje profesorskie
28 września 2020 roku profesor Roman Kochnowski, 
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, otrzymał tytuł 
profesora zwyczajnego. Naukowiec jest ekspertem 
z zakresu dziejów Austrii i Niemiec w XX wieku1. Na-
tomiast 8 października 2020 roku Prezydent Rzeczy- 
pospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nomi-
nacyjne 48 nauczycielom akademickim oraz pracow-
nikom nauki i sztuki. Wśród wyróżnionych znalazł się 
profesor Jan Suchanicz, który wykłada w Instytucie 
Nauk Technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego. Do-
robek badawczy naukowca jest związany z dyscypliną 
inżynieria materiałowa, a działalność skoncentrowana 
jest głównie na wykorzystaniu nowoczesnych metod 
spiekania w otrzymywaniu materiałów ceramicznych 
i kompozytowych2. 

Wyróżnienia i nagrody
Dr hab. Lidia Ogiela, prof. UP, została uhonorowa-
na wyróżnieniem Senior Member SPIE 2020 przez The 
International Society for Optics and Photonics. To 
amerykańskie towarzystwo naukowe działa od 1995 ro- 
ku i skupia obecnie ponad 255 000 badaczy ze 183 kra-

1 Polecamy publikacje prof. dr. hab. Romana Kochnowskiego dostęp-
ne również w bibliotece naszego uniwersytetu, m.in. Niemieckie dzia-
łania krążownicze w  latach 1939-1942 (Wydawnictwo Inforteditions, 
2015); Przy Tobie, Najjaśniejszy Panie, stoimy i stać chcemy...: monarchia 
habsburska w  polskiej myśli politycznej lat 1860–1914 (Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009); Spór o  Niemcy: pro-
blem niemiecki w  myśli politycznej Konrada Adenauera i  Kurta Schu-
machera w  latach 1945–1952 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 
1999).
2 Listę wybranych publikacji prof. dr. hab. Jana Suchanicza można 
znaleźć na stronie instytutu w zakładce poświęconej pracownikom 
(https://int.up.krakow.pl/pracownicy-up/suchanicz/).

jów, którzy prowadzą badania z zakresu fotoniki oraz 
optyki laserowej. Doceniona badaczka jest kierowni-
kiem Katedry Kryptografii i Informatyki Kognitywnej 
w Instytucie Informatyki UP, a jej zainteresowania 
obejmują między innymi zastosowania informatyki ko-
gnitywnej w nowoczesnej fotonice, obliczeniach dużej 
mocy i komputerowym rozpoznawaniu obrazów. Zna-
czenie tego wyróżnienia dla pracownika naukowego 
Uniwersytetu Pedagogicznego podkreślają szczególnie 
informacje, że tylko dwóch polskich badaczy otrzyma-
ło go w tym roku, a dr hab. Lidia Ogiela3, prof. UP, jest 
pierwszą Polką w tym gronie. Aktywność artystyczna 
dr hab. Kingi Łapot-Dzierwy, prof. UP z Instytutu 
Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej została doceniona 
podczas 1. Biennale dei Normanni – International 
Artexpo, które odbyło się 12–18 września 2020 roku 
w Museo Civico d'Arte Moderna e Contemporanea  
G. Sciortino w Monreale. Pani profesor otrzymała na-
grodę Artist of The Year 2020 i nie jest to jej pierwsze 
wyróżnienie z tej dziedziny. Wywiad z dr hab. Kingą 
Łapot-Dzierwą, prof. UP, o nagrodach, edukacji i sztu-
ce można przeczytać na stronie internetowej Akade-
mickiego Biura Karier UP4. Publikacja „Constructive 
Emotions? Patriotism as a predictor of civic activity in 
Poland” dr. hab. Radosława Marzęckiego, prof. UP, zo-
stała wyróżniona w konkursie krakowskiego oddziału 
Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Kapituła 

3 Więcej informacji o osiągnięciach dr hab. Lidii Ogieli, prof. UP, 
można znaleźć na stronie UP – https://www.up.krakow.pl/uniwer-
sytet/aktualnosci/4165-dr-hab-lidia-ogiela-prof-up-uhonorowana-

-wyroznieniem-senior-member-spie-2020.
4 https://www.abk.up.krakow.pl/htmlarea/uploaded/abk-wywiad-

-prof-kinga-lapot-dzierwa-profesjonalni.pdf.

Od początku lipca informowaliśmy na oficjalnej 
stronie i w mediach społecznościowych Uniwer-
sytetu Pedagogicznego o osiągnięciach naszych 
naukowców. Warto zebrać je w jednym miejscu.  

https://int.up.krakow.pl/pracownicy-up/suchanicz/
https://www.up.krakow.pl/uniwersytet/aktualnosci/4165-dr-hab-lidia-ogiela-prof-up-uhonorowana-wyrozn
https://www.up.krakow.pl/uniwersytet/aktualnosci/4165-dr-hab-lidia-ogiela-prof-up-uhonorowana-wyrozn
https://www.up.krakow.pl/uniwersytet/aktualnosci/4165-dr-hab-lidia-ogiela-prof-up-uhonorowana-wyrozn
https://www.abk.up.krakow.pl/htmlarea/uploaded/abk-wywiad-prof-kinga-lapot-dzierwa-profesjonalni.pdf
https://www.abk.up.krakow.pl/htmlarea/uploaded/abk-wywiad-prof-kinga-lapot-dzierwa-profesjonalni.pdf


Nagrody im. prof. Michała Cezarego Rostworowskiego 
przyznała nagrody za najlepszą monografię i artykuł 
z dyscypliny nauki o polityce i administracji, wydaną 
w 2019 roku. Doceniła także wyróżnieniami dwóch 
autorów, w tym naukowca z Instytutu Nauk o Poli-
tyce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego.  
Dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP, prowadzi ba-
dania nad kulturą polityczną, partycypacją w życiu 
publicznym i kapitałem społecznym młodego poko-
lenia Polaków.

Powołanie do instytucji naukowych
Na początku lipca dowiedzieliśmy się, że pracowni-
cy naukowi z Uniwersytetu Pedagogicznego zostali 
wybrani do Zarządu Polskiego Towarzystwa Pedago-
gicznego Oddział w Krakowie na lata 2020–2023. Prze-
wodniczącą została dr Katarzyna Jagielska. W skład za-
rządu weszli również: dr hab. Sławomir Trusz, prof. UP, 
(zastępca); dr Anna Kwatera (członek zarządu); mgr Pa- 
ulina Koperna (członek zarządu); dr Katarzyna Bia-
łożyt (sekretarz). We wrześniu ogłoszono skład Za-
rządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicz-
nego na kadencję 2020–2023. Znalazło się w nim aż 
czterech naukowców z Uniwersytetu Pedagogicznego.  
Dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP, został Wiceprze-
wodniczącym PTP oraz członkiem Prezydium PTP. Na 
członków Zarządu PTP wybrano także dr hab. Joannę 
Łukasik, prof. UP, dr Katarzynę Jagielską oraz dr Ka-
tarzynę Białożyt. To wykładowcy z Instytutów Nauk 
o Wychowaniu oraz Instytutu Nauk Społecznych, któ-

rzy mają już doświadczenie w pracy dla PTP w Zarzą-
dzie Głównym, Oddziale PTP w Krakowie oraz w Kole 
Młodych Naukowców PTP. Uczestnictwo w pracach ta-
kich instytucji jest istotne z perspektywy Uniwersytetu 
Pedagogicznego. PTP skupia bowiem pracowników na-
ukowych, którzy są specjalistami w zakresie pedagogi-
ki, oraz praktyków w dziedzinie oświaty i wychowania. 
W swojej działalności kładzie nacisk na inspirowanie, 
organizowanie i prowadzenie badań zmierzających do 
rozwijania nauk pedagogicznych, doskonalenie sys-
temu edukacji w Polsce oraz współpracę międzynaro-
dową. Oddział w Krakowie jest jednym z dwudziestu 
dwóch jednostek terenowych PTP. We wrześniu 2020 ro- 
ku pojawiła się również wiadomość, że pracownicy 
naszej uczelni zostali powołani do sekcji działających 
w strukturze Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej 
Akademii Nauk na kadencję 2020–2024. W Sekcji Ge-
rontologii znaleźli się dr hab. Artur Fabiś i dr hab. Jo-
lanta Maćkowicz, prof. UP. Do Sekcji Pedagogiki Pracy 
wybrano dr. hab. Norberta G. Pikułę, prof. UP, do Sekcji 
Pedagogiki Szkolnej dr. hab. Sławomira Trusza, prof. UP, 
a do Sekcji Pedeutologii w roli sekretarza dr hab. Jo- 
annę M. Łukasik, prof. UP5. Wymienieni naukowcy 
prowadzą zajęcia w Instytucie Nauk o Wychowaniu 
oraz Instytucie Nauk Społecznych. Podczas walnego 
zebrania członków Polskiego Towarzystwa Logope-
dycznego, które odbyło się w ostatnich dniach wrze-
śnia 2020 roku, dr hab. Mirosław Michalik, profesor 

5 Artykuł dr hab. Joanny M. Łukasik, prof. UP, na temat kompetencji 
na starcie można znaleźć w tym wydaniu „Commentarii Academici”.

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto



19w Instytucie Filologii Polskiej UP, głosami wszystkich 
delegatów został wybrany do zarządu najbardziej pre-
stiżowej i najstarszej organizacji naukowej zrzeszającej 
logopedów naszego kraju.

Pozyskanie środków finansowych 
na projekty badawcze 
Naukowcy z UP zostali laureatami konkursów ogło-
szonych przez Narodowe Centrum Nauki – OPUS 18, 
SONATA 15 oraz MINIATURA 4. Projekty dotyczą 
kilku dyscyplin, a osoby je realizujące mają różne do-
świadczenie naukowe – od kilku do kilkunastoletniego. 
Środki finansowe w ramach OPUS 18 mogą uzyskać 
naukowcy na wszystkich etapach kariery. Konkurs ten 
dotyczy projektów prowadzonych we współpracy mię-
dzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także 
przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez 
polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych 
urządzeń badawczych. W tej edycji wsparcie otrzymali 
dwaj wykładowcy z UP. Prof. dr hab. Tomasz Szemberg 
z Instytutu Matematyki UP pozyskał je na badania pn. 

„Arytmetyczne i geometryczne podejście do asymp-
totycznych niezmienników w  algebrze i  geometrii 
algebraicznej”, a dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP, 
z Instytutu Biologii na realizację projektu „Czynniki 
wpływające na abiotyczną i biologiczną erozję ołowia-
nej amunicji śrutowej w środowisku”6. Konkurs SONA-
TA 15 jest adresowany do naukowców, którzy uzyskali 
stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem 
wystąpienia z wnioskiem. Wśród laureatów znalazł 
się dr Bartosz Ogórek z Instytutu Historii i Archiwi-
styki UP. Dzięki temu będzie mógł zrealizować projekt 

„Przejście płodności w Polsce międzywojennej”, w któ-
rym prześledzi proces historycznego spadku płodności 
w populacji międzywojennej Polski. Wsparcie w ra-
mach MINIATUR A 4 otrzymała dr inż. Urszula Ogiela 
z Instytutu Informatyki UP, która skorzysta z wyjazdu 
konsultacyjnego. Badaczka pracuje nad przygotowa-
niem projektu „Zaawansowane metody inteligentne-
go zarządzania danymi w systemach rozproszonych”, 
którego celem będzie opracowanie nowych i uniwer-
salnych rozwiązań mogących znaleźć zastosowanie 
w zadaniach dystrybucji informacji w chmurze oraz 
strukturach rozproszonych, niezależnie od ich wiel-
kości. Pilotażowe badania dzięki wsparciu finanso-

6 Dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP, opisał tę w kwestię w artykule 
zamieszczonym w aktualnym numerze „Commentarii Academici”.

wemu z tego konkursu będą prowadzili wykładowcy 
z Instytutu Psychologii – dr Agnieszka Lasota oraz  
dr Michał Gacek. Projekt badaczki odnosi się do tema-
tów empatii oraz zachowań prospołecznych we wcze-
snym dzieciństwie, zaś naukowiec przeanalizuje, jaki 
związek zachodzi pomiędzy efektywnością uczenia się 
osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim a ich cechami osobowościowo-motywacyjnymi. 
Wstępne badania podejmuje także dr hab. Elżbieta He-
lena Rudolphi-Szydło z Instytutu Biologii UP. Zostały 
one sformułowane w tytule projektu – „Biochemiczno/
biofizyczne mechanizmy działania brassinosteroidów 
na membrany komórek roślin w warunkach stresu 
temperaturowego – badania w układach modelowych”. 
Dr Justyna Janina Kotowicz z Instytutu Pedagogiki 
Specjalnej odbędzie staż naukowy w związku z anali-
zą neuronalnych i behawioralnych korelatów procesu 
czytania osób głuchych – natywnych użytkowników 
polskiego języka migowego. Konkurs MINIATURA 
ma za zadanie wspierać działania naukowe, pomocne 
w opracowaniu przyszłego projektu badawczego, który 
będzie mógł być zgłoszony do kolejnych konkursów 
NCN lub innych.

 
Projekty
Od początku października 2020 roku obcokrajowcy, 
którzy w przyjemny i efektywny sposób chcą uczyć 
się języka polskiego oraz wiedzy o kulturze i życiu co-
dziennym w Polsce, mogą korzystać z darmowej wie-
lojęzycznej platformy online. Polski.info to rezultat 
projektu realizowanego w latach 2018–2020 przez pra-
cowników Instytutu Filologii Polskiej UP pod kierow-
nictwem dr hab. Małgorzaty Pamuły-Behrens, prof. UP. 
Inicjatywa była współfinansowana ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach programu Erasmus+ „Partnerstwa 
strategiczne”. Oprócz Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie w skład konsorcjum projektowego weszły: 
Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Uniwersytet Witol-
da Wielkiego w Kownie (Litwa), Studio Gaus GmbH 
(Niemcy), Edukácia@Internet (Słowacja), Inter-kulturo 
d.o.o. (Słowenia). 

Dane zostały zebrane na podstawie informacji udostępnionych na 

stronach UP oraz NCN do 16 października 2020 roku (włącznie). 

https://polski.info/pl
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14 października 2020 roku społeczność Uniwersyte-
tu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie zainaugurowała siedemdziesiąty piąty 
rok akademicki. Podczas uroczystości nadano tytuł 
doktora honorowego prof. dr. hab. Zbigniewowi Mar-
ciniakowi – wybitnemu matematykowi i wykładowcy 
akademickiemu. 

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego była 
wyjątkowa z dwóch względów – Uniwersytet Peda-
gogiczny w Krakowie obchodzi jubileusz 75-lecia ist-
nienia, a spotkanie władz ze wspólnotą akademicką, 
środowiskiem naukowym oraz społecznym odbyło się 
z powodu pandemii koronawirusa również za pośred-
nictwem relacji online. 

Gości zebranych w  budynku głównym UP oraz 
osoby zdalnie uczestniczące w inauguracji powitał 
JM Rektor prof. dr hab. Piotr Borek. W przemówie-
niu podkreślił symboliczny charakter uroczystości. 
Odniósł się do wielu kwestii, szczególnie tych naj-
bardziej zajmujących, związanych z bieżącym funk-
cjonowaniem uczelni. Nie zabrakło informacji, które 
tradycyjnie pojawiają się w tym dniu. Rektor mówił 
o najchętniej wybieranych kierunkach studiów, liczbie 
doktorantów i studentów, którzy dołączyli do naszej 
społeczności. Prof. dr hab. Piotr Borek z nieukrywaną 
dumą zaznaczył, że nasz uniwersytet jest najczęściej 
wybieraną uczelnią pedagogiczną w kraju. Wspomniał 
o nagrodach i wyróżnieniach dla pracowników uczelni. 

Inauguracja jubileuszowego 
roku akademickiego

wydarzeniac/a

Podkreślił znaczenie, jakie ma przyznanie Uniwersy-
tetowi Pedagogicznemu srebrnego medalu „Cracoviae 
Merenti”. 

Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski 
oraz Przewodniczący Rady Miasta Krakowa dr Dominik 
Jaśkowiec podczas swoich wystąpień poprzedzających 
wręczenie medalu powiedzieli, że jest on najwyższym 
odznaczeniem, które Miasto Kraków przyznaje insty-
tucjom i osobom. Uniwersytet Pedagogiczny doceniono 
za szeroką gamę oferowanych kierunków i specjalizacji, 
wysoki poziom kształcenia oraz aktywność międzyna-
rodową. 

Informacje o odznaczeniach i medalach nadanych 
pracownikom uczelni przekazał Prorektor ds. Nauki 
dr hab. Michał Rogoż, prof. UP. Odznaka honorowa 

„Zasłużony dla Kultury Polskiej” została przekazana  
dr hab. Kindze Łapot-Dzierwie, prof. UP, przez Wicewo-
jewodę Małopolskiego Józefa Leśniaka. Medalami Ko-
misji Edukacji Narodowej doceniono pracę: dr. inż. Pio- 
tra Bieńka; dr. hab. Łukasza Binkowskiego, prof. UP; 
mgr Janiny Cięszki; dr Joanny Fidelus-Orzechowskiej; 
dr Zofii Goc; mgr. Andrzeja Kotarby; dr. Franciszka 
Mroza; dr inż. Renaty Muchackiej; dr Elżbiety Rożej- 

-Pabijan; dr Joanny Szczawińskiej; dr Ewy Śliwy;  
dr Joanny Wnęk-Gozdek oraz dr Kamili Ziółkowskiej- 

-Weiss. Wręczała je Barbara Nowak, Małopolski Ku-
rator Oświaty.
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Członek Rady Uczelni prof. dr hab. Dariusz Rott

Przewodnicząca 

Samorządu Studentów UP 

Kamila Kowalczyk

Immatrykulacja przedstawicieli studentów pierwszego roku

Laudator 

prof. dr hab. Tomasz Szemberg
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Część uroczystości była poświęcona głównie stu-
dentom. Jednym z najważniejszych momentów był 
akt immatrykulacji. Przeprowadzili go Jego Magnifi-
cencja oraz Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Tomasz 
Rachwał, prof. UP. Reprezentujący społeczność aka-
demicką studenci i studentki złożyli przysięgę oraz 
odebrali symboliczne indeksy. Oficjalnie nadano ty-
tuł „Studenta Roku 2019/2020” Julii Rychwińskiej, 
zwyciężczyni siódmej edycji konkursu. Nagrodę oraz 
dyplom wręczyła laureatce Prorektor ds. Studenckich 
dr Anna Stolińska. Do swoich koleżanek i kolegów 
zwróciła się Przewodnicząca Samorządu Studentów 
Uniwersytetu Pedagogicznego Kamila Kowalczyk, 
zachęciła ich do podejmowania wyzwań, zadawania 
pytań i potraktowania porażek jako niezbędnych ele-
mentów procesu uczenia się. 

Przemówienie wygłosił także prof. dr hab. Dariusz 
Rott, reprezentujący Radę Uczelni. Odniósł się w nim 
głównie do osoby prof. dr. hab. Zbigniewa Marciniaka, 
wybitnego matematyka oraz nauczyciela akademickie-
go, któremu w czasie uroczystego posiedzenia Sena-
tu nadano tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu 
Pedagogicznego. Laudację na cześć Laureata wygłosił 
prof. dr hab. Tomasz Szemberg1.

Wykład inauguracyjny pt. „Czego się dowiadujemy 
z międzynarodowych badań edukacyjnych” przedsta-
wił prof. dr hab. Zbigniew Marciniak. Zwieńczeniem 
uroczystości było odsłonięcie nazwiska Profesora na 
tablicy upamiętniającej Honorowych Doktorów naszej 
uczelni.

1 Treść laudacji jest dostępna na stronie Uniwersytetu Pedagogicznego 
– www.up.krakow.pl/uniwersytet/historia/127-doktorzy-honoris-cau-
sa/4233-prof-dr-hab-zbigniew-marciniak.

Fotografie: Grzegorz Wajda/wajdafoto

http://www.up.krakow.pl/uniwersytet/historia/127-doktorzy-honoris-causa/4233-prof-dr-hab-zbigniew-marciniak
http://www.up.krakow.pl/uniwersytet/historia/127-doktorzy-honoris-causa/4233-prof-dr-hab-zbigniew-marciniak
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Jak wdrażać w polskich szkołach i na uniwer-
sytetach najnowsze osiągnięcia europejskich 
projektów badawczo-edukacyjnych z zakresu 
przedsiębiorczości? W jaki sposób współpra-
cują efektywne zespoły przedsiębiorcze? Jak 
wykorzystać środowisko lokalne do aktywiza-
cji przedsiębiorczości i jak rozwijać inteligencję  
finansową u dzieci i młodzieży? To zaledwie kilka 
pytań, na które można było znaleźć odpowiedź 
podczas konferencji odbywającej się na Uniwer-
sytecie Pedagogicznym w Krakowie w dniach  
5 i 6 października 2020 roku. 

Tytuł artykułu to również temat siedemnastej konfe-
rencji organizowanej przez Uniwersytet Pedagogicz-
ny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pod 

kierownictwem naukowym prof. dr. hab. Zbigniewa 
Zioło i dr. hab. Tomasza Rachwała, prof. UP. Spotkaniu 
naukowców, już po raz trzynasty, towarzyszył Zjazd 
Nauczycieli Przedsiębiorczości. Wydarzenie jest „miej-
scem spotkania środowiska naukowego i nauczyciel-
skiego z całej Polski. Stanowi forum wymiany wiedzy 
i doświadczeń z zakresu edukacji przedsiębiorczości. 
Szczególnie cenny jest dla nas coroczny udział sta-
łych uczestników, którzy niemal od początku tej ini-
cjatywy są z nami, prezentując swoje doświadczenia 
dydaktyczne na konferencji, ale też niejednokrotnie 
publikując je w  naszym czasopiśmie Przedsiębior-
czość – Edukacja. Co roku pojawią się też nowi uczest-
nicy, zaś w tym roku wielu z nich miało możliwość 
wzięcia udziału w  Konferencji i  Zjeździe dzięki 
zdalnej formie uczestnictwa” – zaznaczyła dr Mał- 
gorzata Zdon-Korzeniowska, sekretarz konferencji.

Wydarzenie gromadzące ekspertów z  dziedziny 
przedsiębiorczości odbyło się w formie hybrydowej. 

„Dla kilkudziesięciu uczestników była to pierwsza 
od miesięcy możliwość spotkania się w tradycyjnej 
formule. Z drugiej strony wykorzystanie platformy 
MS Teams pozwoliło ponad 130 osobom na aktywny 
udział, przedstawienie referatu lub zabranie głosu 

wydarzeniac/a

Przedsiębiorczość jako 
czynnik rozwoju 
regionalnego i lokalnego
monika wąs



24

w dyskusji w łączności z pozostałymi uczestnikami. 
Ponadto podczas otwarcia oraz dwóch pierwszych sesji 
na kanale YouTube na żywo dostępne było polskie/
angielskie tłumaczenie symultaniczne. Pomysłodawcą 
takiego rozwiązania był dr hab. Tomasz Rachwał, prof. 
UP. Z kolei niezbędne wsparcie techniczne zapewnił  
pan Tadeusz Sawka” – podkreślił dr Łukasz Quirini-

-Popławski, sekretarz konferencji.
W Audytorium im. prof. W. Danka naukowcy z na-

szego uniwersytetu gościli specjalistów z  Bloomsbert 
Asociate & LLAKES Centre, University College London, 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Politechniki 
Gdańskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Pomorskiej 
w Słupsku, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, 
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w  Kato-
wicach, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie. Prelekcje wygłosili także: Monika Wojcie-
chowska, Kierownik w Ministerstwie Finansów; Alicja 
Bączar-Bednorz, Wiceprezes Fundacji GPW; Waldemar 
Zbytek, Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Banko-
wego i Informacji. Nie zabrakło również przedstawi-
cieli nauczycieli. 

Jakie tematy oprócz wspomnianych na początku 
tekstu zostały poruszone? Omówiono rolę przed-
siębiorczości w  rozwoju społeczno-gospodarczym 

oraz kulturowym z perspektyw regionalnej i lokalnej.  
Odnoszono się, jak zawsze, do aktualnej sytuacji, więc 
w tym roku nie mogło zabraknąć prelekcji dotyczących 
pandemii koronawirusa. Podjęto m.in. próbę oceny 
doświadczeń związanych z COVID-19 oraz ich wpły-
wu na przyszłość przedsiębiorczości. Przedstawiono 
znaczenie COVID-19 dla ekonomiki sportu. Poruszo-
no także tematy związane z nowoczesnymi techno-
logiami, jak choćby kompetencje zawodowe w erze 
WEB 2.0 i 3.0. Wspomniano o możliwości zastoso-
wania grywalizacji w nauczaniu przedsiębiorczości. 
Ten nowatorski sposób angażowania uczestników 
różnych projektów daje bardzo dobre efekty. Meto-
da grywalizacji, nazywana także gamifikacją czy gry-
fikacją, pozwala na użycie technik, które pobudzają 
do działania, motywują, a dzięki temu umożliwiają 
sięganie po ambitne cele. Niektóre techniki – rywa-
lizacja indywidualna i grupowa – pojawiały się już na 
lekcjach, ale wspieranie budowania więzi społecznych 
u uczestników projektów poprzez udostępnianie im 
dodatkowych narzędzi komunikacji (fora, czaty) oraz 
przechodzenie poziomów trudności, jak w grach, to 
stosunkowo nowe rozwiązania. Podczas konferencji 
pojawiło się o wiele więcej podpowiedzi i gotowych 
rozwiązań dla nauczycieli, o co, jak zwykle, zadbali 
organizatorzy. Omówiono kwestię modernizacji tre-
ści kształcenia z zakresu przedsiębiorczości w świetle 
nowej podstawy programowej. Wyjaśniono, na czym 
polega strategia kształcenia poszukującego w edukacji 
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dotyczącej przedsiębiorczości, podkreślono również 
znaczenie samodzielności poznawczej w kształceniu 
szkolnym i akademickim. W jednym z referatów pre-
legent skierował uwagę zebranych na poziom szczę-
ścia osobistego młodych ludzi i jego rolę w kreowaniu 
przedsiębiorczości osobistej. Tradycyjnie pojawiły się 
tematy nawiązujące do turystyki, gdyż w Instytucie 
Geografii UP pracują eksperci z tego właśnie zakresu. 
Warto podać przykłady poruszonych zagadnień, jak 
choćby: postrzeganie atrakcyjności turystycznej Nowej 
Huty przez krakowskich studentów, pielgrzymowanie 
i turystyka religijna w Europie w ciągu pierwszych 
sześciu miesięcy pandemii, turystyka motocyklo-
wa. Nie brakowało treści poświęconych gospodarce,  
np. omówiono znaczenie Specjalnych Stref Ekono-
micznych dla poziomu innowacyjności gospodarki. 
Bardzo interesujące okazały się rozważania dotyczące 
uniwersytetu – jako miejsca, do którego się przywią-
zujemy, ale także przestrzeni przedsiębiorczości, która 
ma swój potencjał technologiczny. 

Podczas spotkania poruszono jeszcze kilka innych 
ważnych i zajmujących kwestii, które zostaną omó-
wione w publikacji pokonferencyjnej. Do sięgnięcia 
po nią zachęcam, a szczegółowe informacje na ten 
temat można znaleźć na stronie przedsiebiorczosc.
up.krakow.pl/publikacja/. 

Dla kilkudziesięciu uczestników 
była to pierwsza od miesięcy 

możliwość spotkania się 
w tradycyjnej formule. 

Z drugiej strony wykorzystanie 
platformy MS Teams pozwoliło 

ponad 130 osobom na 
aktywny udział, przedstawienie 

referatu lub zabranie głosu 
w dyskusji w łączności 

z pozostałymi uczestnikami.

Prof. dr hab. Zbigniew Zioło 

Dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP

Zdjęcia udostępnione przez organizatorów, część z nich została 

wykonana przez Aleksandrę Bednarz

http://przedsiebiorczosc.up.krakow.pl/publikacja/
http://przedsiebiorczosc.up.krakow.pl/publikacja/
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W lipcu 2020 roku odbył się etap okręgowy III Między-
narodowej Olimpiady Geopolitycznej organizowany 
przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicz-
nego oraz Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa 
Geopolitycznego. Do finału awansowało pięcioro z sze-
ściorga reprezentantów Uniwersytetu Pedagogiczne-
go: mgr Maciej Kędzierski (doktorant w Instytucie 
Geografii) – 40 pkt. (IV miejsce), mgr Piotr Nawała 
(absolwent Instytutu Historii, kandydat do szkoły dok-
torskiej) – 38 pkt. (V miejsce), lic. Jolanta Kotulak 
(studentka II roku studiów II stopnia geografii) – 36 pkt. 
(XI miejsce), Aleksandra Nędza (studentka II roku go-
spodarki przestrzennej) – 33 pkt. (XV miejsce) i mgr Da-
mian Pałka (absolwent Instytutu Politologii, słuchacz 
studiów podyplomowych) – 28 pkt. (XXII miejsce). Ich 
szkoleniem i przygotowaniem zajmował się dr Piotr L. 
Wilczyński z Instytutu Geografii UP. Sukces jest o tyle 
duży, że ze wszystkich uczelni krakowskich łącznie do 
finału zakwalifikowało się sześć osób: oprócz pięciorga 
reprezentantów UP jeden przedstawiciel Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Jest to całkiem spora delegacja, 
zważywszy, że do finałów kwalifikuje się jedynie około 
dwudziestu osób. 

W tym roku w Międzynarodowej Olimpiadzie Geo- 
politycznej wystartowały 133 osoby, w tym 48 z zagra-
nicy. Po pierwszym etapie bezkonkurencyjna okazała 
się studentka geografii UP Jolanta Kotulak, która napi-
sała najlepszy esej geopolityczny w konkursie i dzięki 
temu wygrała publikację na łamach czasopisma punk-
towanego Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego 

III Międzynarodowa 
Olimpiada Geopolityczna

wydarzeniac/a

„Przegląd Geopolityczny”. Jej esej zdobył największe 
uznanie jury, a dotyczył wojny domowej w Demokra-
tycznej Republice Konga (jest już dostępny do prze-
czytania w najnowszym numerze czasopisma: https://
przeglad.org/tom-33-2020/). Do etapu okręgowego 
zakwalifikowało się 73 uczestników z 19 państw, w tym 
wszyscy reprezentanci UP. Do trzeciego etapu, czyli 
finału, awansowały 23 osoby, które w teście uzyskały 
najwyższą liczbę punktów. Finał odbędzie się w czasie 
tegorocznego Zjazdu Geopolityków Polskich w dniach 
4–6 grudnia w Chełmie. 

Międzynarodowa Olimpiada Geopolityczna to do-
roczny konkurs organizowany przez Polskie Towa-
rzystwo Geopolityczne dotyczący geopolityki, czyli 
interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy z pogranicza 
politologii, geografii, historii, stosunków międzyna-
rodowych, nauk wojskowych i  bezpieczeństwa na-
rodowego. Finał składa się z trzech części, podczas 
których najlepsi będą mierzyć się w teście pisemnym, 
konkursie ustnym, który trochę przypomina teletur-
niej, a na koniec w rozgrywce praktycznej, gdzie wcielą 
się w generałów i przeprowadzą grę sztabową. Każda 
z części w tym samym stopniu zdecyduje o zwycię-
stwie, a laureatów (złotych medalistów) będzie tylko 
trzech. Kolejne osoby w rankingu uzyskają srebrne 
i brązowe medale, a ci, którzy osiągną słabe wyniki, 
znajdą się poza podium. Należy podkreślić, że spośród 
reprezentantów UP mgr Piotr Nawała jest weteranem 
konkursu i jednym z faworytów. Jeszcze jako student 
brał udział w dwóch poprzednich edycjach i w każdej 

dr piotr l. wilczyński 
instytut geografii up 

https://przeglad.org/tom-33-2020/
https://przeglad.org/tom-33-2020/
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z nich kwalifikował się do finału. Ponadto dwukrotnie 
w tych finałach zdobywał srebrny medal. Trener repre-
zentacji Uniwersytetu Pedagogicznego podkreśla, że 
w tym roku z pewnością nie będzie gorzej, gdyż nasz 
reprezentant ma ogromny apetyt na złoto i pomimo 
dużej konkurencji powinien zdobyć wysoką lokatę. 
Niespodziankę mogą także sprawić Maciej Kędzier-
ski, który zajął wysoką IV lokatę w etapie okręgowym 
i był najlepszym w krakowskim okręgu, oraz Jolanta 
Kotulak, która wygrała I etap konkursu.

W poprzednich edycjach konkursu reprezentanci 
UP również zajmowali wysokie lokaty. Dwa lata temu, 
w I edycji Olimpiady, Piotr Nawała był czwarty; mie-
liśmy również naszych reprezentantów na 7. i 13. lo-
kacie, a wygrał reprezentant Uniwersytetu Wrocław-
skiego. W zeszłym roku, w II edycji, Piotr Nawała był 
7., a startujący również wtedy Damian Pałka – 8. Obaj 
w zeszłorocznej edycji zdobyli medale: Piotr srebrny, 
a Damian brązowy. Wygrał reprezentant Wielkiej Bry-
tanii z University of Essex. Jak zaprezentują się nasi 
finaliści w tym roku, przekonamy się w grudniu.

Obecnie trwają zapisy i zgłoszenia do IV edycji kon-
kursu, a zainteresowani proszeni są o kontakt z opie-
kunem reprezentacji dr Piotrem Wilczyńskim (piotr.
wilczynski@up.krakow.pl). Szczegółowe informacje 
na temat Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycz-
nej można znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa 
Geopolitycznego ptg.edu.pl/olimpiada/.

Fotografie udostępnione przez autora tekstu

Aleksandra Nędza Maciej Kędzierski Piotr Nawała

Damian Pałka

Jolanta Kotulak

mailto:piotr.wilczynski%40up.krakow.pl?subject=
mailto:piotr.wilczynski%40up.krakow.pl?subject=
http://ptg.edu.pl/olimpiada/
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Z okazji obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 
Muzeum im. gen. Władysława Andersa – Droga do 
Wolności zostało uhonorowane Pierścieniem Stulecia 
Niepodległości RP. W poprzednich latach wyróżnienie 
to otrzymały m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Muzeum Wojska Polskiego, Sanktuarium na Jasnej 
Górze.

Pierścień Stulecia Niepodległości RP jest inicjatywą 
mającą na celu docenienie wkładu dla dobra publicz-
nego i budowania wizerunku naszej Ojczyzny, re-
alizowaną w ramach programu „Niepodległa” przez 
Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodo-
wego, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji 
Niejawnych, Klub Dowództwa Operacyjnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych, Stowarzyszenie Kombatantów Misji 
Pokojowych ONZ.

Podczas uroczystości, która odbyła się 25  sierp-
nia 2020 roku, Pierścień z rąk organizatorów odebrał 
dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP, Dyrektor Centrum 
Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP. Gali 
przewodniczył płk. Mieczysław T. Koczkowski, nato-
miast ceremonię wręczania Pierścienia prowadził aktor 
Olgierd Łukaszewicz. Wśród instytucji uhonorowanych 

Pierścień Stulecia Niepodległości RP  
dla Muzeum im. gen. Władysława Andersa – 
Droga do Wolności

wydarzeniac/a

wyróżnieniem, obok Muzeum im. gen. Władysława An-
dersa – Droga do Wolności, znalazły się: The Woodrow 
Wilson Presidential Library & Museum, Muzeum Bitwy 
Warszawskiej oraz Muzeum Niepodległości.

Podstawą do utworzenia Muzeum im. gen. Włady-
sława Andersa – Droga do Wolności były bogate zbiory 
zgromadzone w Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wy-
pędzeń i Przesiedleń UP. Od 10 lat bowiem CDZWiP 
zajmuje się dokumentowaniem przymusowych migra-
cji Polaków, w tym głównie losami polskich zesłańców 
do Związku Sowieckiego i ich późniejszymi dziejami. 
Wsparcie merytoryczne Muzeum zapewniają pracow-
nicy CDZWiP. Działalność Muzeum wspomagają także 
instytuty Wydziału Humanistycznego UP.

Cieszymy się, że idea Muzeum im. gen. Władysła-
wa Andersa – Droga do Wolności zyskuje coraz szersze 
rzesze sympatyków w Polsce i na świecie. Przekazanie 
do Muzeum Pierścienia Stulecia Niepodległości RP jest 
wyrazem wsparcia i podkreśleniem faktu, że historia 
polskich Sybiraków, uchodźców ze Związku Sowieckie-
go, cywilów oraz wojskowych, jest szczególnie warta 
upamiętnienia.

anna hejczyk 
centrum dokumentacji zsyłek, 
wypędzeń i przesiedleń up

Fot. Hubert Chudzio, Anna Hejczyk
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dokonywanie okresowej analizy stanu realizacji badań 
naukowych, zapewnianie odpowiednich warunków do 
prowadzenia działalności dydaktycznej czy też powo-
ływanie komisji do zadań związanych z działalnością 
instytutu. Dyrektorzy będą odpowiedzialni także za 
zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu kształ-
cenia, ustalanie obsady zajęć dydaktycznych oraz 
dbanie o ich właściwy poziom. Powołania odebrali 
również zastępcy dyrektorów instytutów i zastępcy 
dyrektorów ds. kształcenia.

Lista osób wraz z e-mailami kontaktowymi jest 
dostępna na stronie UP w zakładce Władze (www.
up.krakow.pl/uniwersytet/wladze/3689-dyrektorzy-

-instytutow).

dorota rojek-koryzna

wydarzeniac/a

10 września 2020 roku Rektor UP prof. dr hab. Piotr 
Borek wręczył nominacje nowo powołanym dyrektorom 
instytutów i zaprosił wszystkich do konsultacji w bie-
żących sprawach dotyczących rozwoju Uniwersytetu 
Pedagogicznego. Oficjalnie przedstawił towarzyszący 
mu nowo mianowany zespół prorektorski: Prorektora 
ds. Kształcenia dr. hab. Tomasza Rachwała, prof. UP, 
Prorektora ds. Nauki dr. hab. Michała Rogoża, prof. 
UP, oraz Prorektor ds. Studenckich dr Annę Stolińską1. 
Prorektorzy w swoich wypowiedziach podkreślili zna-
czenie roli ewaluacji w utrzymaniu kategorii naukowych 
uczelni, na co bezpośredni wpływ będą mieli także nowo 
powołani dyrektorzy. 

Zgodnie ze statutem UP do głównych obowiązków 
dyrektorów instytutów będzie należało między innymi 

1 W skład zespołu prorektorskiego weszła również dr hab. Alicja  
Panasiewicz, prof. UP, która pełni funkcję Prorektora ds. Rozwoju.

Nowa kadra 
kierownicza instytutów

Fot. Tadeusz Sawka

http://www.up.krakow.pl/uniwersytet/wladze/3689-dyrektorzy-instytutow
http://www.up.krakow.pl/uniwersytet/wladze/3689-dyrektorzy-instytutow
http://www.up.krakow.pl/uniwersytet/wladze/3689-dyrektorzy-instytutow
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Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto
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Nauczyciele, ci z pasją 
i z powołania, powinni 
być drogowskazami
2020 rok przyniósł wiele zmian. O wyzwaniach stojących przed nowymi 
władzami Uniwersytetu Pedagogicznego i przed współczesnymi nauczycielami 
z Rektorem UP prof. dr. hab. Piotrem Borkiem rozmawiała Dorota Rojek-Koryzna.

dorota rojek-koryzna: Jakie najważniej-
sze wyzwania stoją obecnie przed nowymi wła-
dzami Uniwersytetu Pedagogicznego?
prof. dr hab. piotr borek: Każdy dzień przyno-
si wyzwania w wielu obszarach: finansach, infrastruk-
turze, zarządzaniu i  administracji. Najważniejsza 
w tym momencie dla całej społeczności akademickiej 
okazuje się ewaluacja dyscyplin naukowych, przed 
którą staniemy za kilkanaście miesięcy. Drugi priory-
tet stanowi jakościowe przygotowanie studentów do 
wybranych przez nich zawodów. Niewątpliwie kluczo-
wym wyzwaniem, z którym w obecnych czasach przy-
chodzi się nam zmierzyć, jest pandemia koronawirusa 
i funkcjonowanie uniwersytetu w zmienionym, hy-
brydowym trybie nauczania. Na szczęście podjęliśmy 
już działania, by studenci mogli kontynuować naukę, 
a na uczelni była zapewniona ciągłość pracy. Szcze-
gólną troską chcemy objąć adeptów naszych studiów, 
dla których pierwszy kontakt z zespołem nauczycieli 
akademickich, nowych koleżanek i kolegów, a ponadto 
z pracownikami administracji to nowe doświadczenie. 
Mając na uwadze uwarunkowania sanitarne, chcieli-
śmy wypracować formułę procesu kształcenia opar-
tego o narzędzia komunikacji zdalnej oraz realizować 
zajęcia stacjonarne – zwłaszcza w mniejszych grupach, 
gdzie kontakt z wykładowcą jest nader wskazany.

Hołdując zasadzie, iż pełnienie funkcji rektorskiej 
na uniwersytecie nie powinno być dążeniem do auto-
rytarnego zarządzania, zdecydowałem się powierzyć 
prorektorom część zadań dotyczących poszczególnych 
obszarów zarządzania uczelnią. Stworzony został  

„parytetowy” zespół prorektorski: funkcję Prorek-
tora ds. Współpracy i Rozwoju pełni dr hab. Alicja 

wywiady

Panasiewicz, prof. UP; Prorektorem ds. Kształcenia 
został dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP; Prorekto-
rem ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UP, a Pro-
rektorem ds. Studenckich dr Anna Stolińska. Warto 
podkreślić, że kandydatura Pani Prorektor na to sta-
nowisko została zgłoszona przez studentów naszej 
uczelni. Ufam nowemu zespołowi i pokładam ogromne 
nadzieje, że w bieżącej kadencji nasza uczelnia będzie 
się dynamicznie rozwijać.

Współczesny nauczyciel – schemat kontra po-
szukiwania, czyli jak powinna przebiegać kon-
cepcja kształcenia mistrza?
Droga do osiągnięcia mistrzostwa w  każdej dzie-
dzinie zaczyna się bardzo wcześnie. Na początku to 
rodzice, obserwując swoje dziecko, dostrzegają jego 



prof. dr hab. piotr borek 
– profesor nauk humanistycznych.  
1 września 2020 roku objął stanowi-
sko Rektora Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Krakowie. Od 2019 roku 
pełnił funkcję dziekana Wydziału 
Nauk Humanistycznych. W latach 
2016–2019 był dziekanem Wydziału 
Filologicznego, a wcześniej, od 2009 
roku, dyrektorem Instytutu Filolo-
gii Polskiej. Jest autorem blisko 
200 publikacji, w tym monografii 
autorskich oraz książek zbiorowych 
i edycji krytycznych. Za pracę dok-
torską „Ukraina w  staropolskich 
diariuszach i pamiętnikach” (2001) 
otrzymał nagrodę Prezesa Rady 
Ministrów (2001), a jego rozprawa 
habilitacyjna była nominowana do 
tej nagrody (2006). Recenzował kil-
kadziesiąt doktoratów, habilitacji, 
ponadto kilka wniosków o  tytuł 
profesora i kilka jako superrecen-
zent z ramienia Centralnej Komisji  

ds. Stopni i Tytułów (obecnie Rada 
Doskonałości Naukowej). Jako eks-
pert recenzował także projekty na-
ukowe w rozmaitych programach 
grantowych. Autor kilkudziesięciu 
recenzji wydawniczych książek au-
torskich, w tym awansowych, a po-
nadto kilkuset recenzji artykułów 
w  procesie wydawniczym mono-
grafii zbiorowych oraz czasopism 
krajowych i zagranicznych. Prowa-
dził indywidualne i zbiorowe gran-
ty w KBN, NCN oraz NPRH jako 
kierownik lub główny wykonawca 
zadania. W latach 2004–2016 kie-
rował jedynymi w Polsce studiami 
podyplomowymi z zakresu romolo-
gii Romowie w Polsce – historia, pra-
wo, kultura, stereotypy etniczne. Na 
ich prowadzenie pozyskiwał granty 
z rządowych programów na rzecz 
mniejszości narodowych i etnicz-
nych w Polsce, a w ramach ich realiza-
cji pod redakcją profesora powstało 

kilka monografii wieloautorskich 
z zakresu romologii. Do 2016 roku 
był członkiem Komitetu Nauk 
o  Literaturze PAN; pełnił funk-
cję sekretarza, a obecnie jest za-
stępcą przewodniczącego Komisji 
Historycznoliterackiej PAN Od-
dział Kraków; członkiem Komisji 
Słowianoznawczej PAN Oddział 
Kraków oraz członkiem Komisji 
Wschodnioeuropejskiej PAU. Jako 
redaktor naczelny kieruje pracami 
dwóch czasopism filologicznych: 

„Annales Universitatis Paedagogi-
cae Cracoviensis. Studia Histori-
colitteraria”, a także „Rocznikiem 
Przemyskim. Literatura i  Język” 
Jest też członkiem redakcji lub 
rad naukowych oraz kolegiów re-
cenzenckich kilku czasopism kra-
jowych i zagranicznych.

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto
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Młodzi ludzie w systemie nauczania – jak odna-
leźć powołanie w zawodzie?
We współczesnych czasach nie jest łatwo być nauczy-
cielem. Powołanie do zawodu powinno być najważniej-
sze, ale niejednokrotnie na zawód nauczyciela mają 
wpływ decyzje systemowe dotyczące edukacji i wy-
chowania. Młodzi ludzie chcieliby żyć w bezpiecznych 
ekonomicznie warunkach, czego zawód nauczyciela 
niestety nie gwarantuje. Dodatkowo w tym zawodzie 
nie ma miejsca na rutynę i stagnację. Jest to zawód 
dla osób, które mają w sobie pasję i talent, by nauczać, 
oraz tych, które lubią i chcą się rozwijać. W szkole 
każdy dzień może przynieść nowe wyzwania, o czym 
przekonali się niedawno nauczyciele nie tylko w Pol-
sce, kiedy praktycznie z dnia na dzień trzeba było 
podjąć nauczanie zdalne. Nie wszyscy poradzili sobie 
z tym zadaniem. Wierzę jednak w ewolucję pokole-
niową. Każde następne pokolenie radzi sobie z do-
tychczasowymi problemami lepiej od poprzedniego, 
znajduje nowe rozwiązania i to jest następstwo natu-
ralne. Mam nadzieję, że czynnik ekonomiczny za parę 
lat zmieni się na lepsze dla wspaniałych pedagogów, 
czego serdecznie życzę wszystkim młodym osobom 
podejmującym starania o to, by stać się nauczycielem 
i realizować się w wybranym zawodzie.

predyspozycje, starają się wzmacniać te zaintereso-
wania i talenty, by w późniejszym okresie mogło ono 
osiągać coraz lepsze wyniki. To oczywiście dopiero 
początek drogi. Nauka w szkole, osiąganie kolejnych 
stopni edukacji w powiązaniu, rzecz jasna, z przyro-
stem wiedzy i kompetencji ucznia to naturalna ścież-
ka rozwoju. W tym procesie za najważniejszą można 
uznać świadomość konieczności samodoskonalenia 
i dążenia do upragnionego celu. Autodyscyplina, cecha 
coraz rzadziej notowana w młodym pokoleniu, po-
zwala na podejmowanie coraz trudniejszych działań, 
sięgania wyżej, wspinania się po szczeblach kariery. 
Osiągnięcie mistrzostwa dotyczy nie tylko nauczy-
cieli. W każdym zawodzie jest wielu rzemieślników, 
a mistrzów niestety mniej… Mistrzowie rzadko kiedy 
popadają w rutynę, oni sami mają wewnętrzny impe-
ratyw, który motywuje ich do rozwoju i poznawania 
coraz to nowych obszarów wiedzy. Biorąc pod uwagę, 
jak wielki wpływ mają pedagodzy na kształtowanie 
społeczeństw, niewątpliwie ma to ogromne znaczenie, 
by do zawodu trafiali najlepsi absolwenci kierunków 
nauczycielskich. Nauczyciele, ci z pasją i z powołania, 
powinni być drogowskazami pomagającymi wyty-
czyć właściwy życiowy kierunek kolejnym pokoleniom  
wychowanków.

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Fotografie z bazy Biura ds. Mediów UP
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Jak rozwijać talent? Jest to tytuł webinarium przy-
gotowanego przez Akademickie Biuro Karier UP dla 
studentów naszego uniwersytetu. Temat ten nie bez 
przyczyny cieszy się obecnie dużą popularnością 
w sieci. Wszak podejmując pracę, każdy chciałby od-
czuwać satysfakcję z tego, co robi, oraz mieć poczucie, 
że realizuje coś, co ma sens i tworzy pewną wartość 
dla drugiego człowieka. Dlatego wierzymy, że odkry-
cie własnych talentów zapewni nam stan spełnienia. 
W gabinecie doradczym spotykamy się często z błęd-
nymi przekonaniami na temat talentów. Najbardziej 
znaczące dotyczą następujących postaw: „Odkrycie 
talentu jest gwarancją sukcesu”, „Wysokie osiągnięcia 
innych świadczą o ich talencie”, „Nie mam talentu, 
dlatego nie udało mi się osiągnąć określonego celu”. 
Psychologia od wielu lat poszukuje odpowiedzi na 
pytanie, co decyduje o osiągnięciu sukcesu w danej 
dziedzinie.

Upór i wytrwałość
Wysoka inteligencja, talent, wytrwałość, a może ciężka 
praca decydują o wysokich osiągnięciach specjalistów 
z różnych obszarów? Wielu psychologów przez lata sta-
rało się zidentyfikować czynniki, które nas przybliżają 
do sukcesu. Profesor psychologii Angela Duckworth 
wraz z zespołem prowadziła na Uniwersytecie w Pen-
sylwanii badania dotyczące uporu. Badaczka rozma-
wiała z reprezentantami różnych profesji, takich jak: 
sportowcy, liderzy biznesu, sztuki, sportu, dziennikar-
stwa, nauki i medycyny. W książce pt. Upór. Potęga pasji 
i wytrwałości Duckworth podkreśla, że „ludzie sukcesu 
cechowali się zawziętością i determinacją”. Jednakże 
dopiero badania prowadzone w najbardziej prestiżowej 

Jak rozwijać talent?

felietony i esejec/a

Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West 
Point pozwoliły określić, co wyróżnia osoby, którym 
udało się przetrwać czteroletni okres nauki. Każde-
go roku do Akademii aplikuje aż czternaście tysięcy 
osób, z czego wstępny etap selekcji przechodzi cztery 
tysiące. Szkoła przyjmuje jedynie ponad tysiąc najlep-
szych, jednakże część z tych osób rezygnuje w trakcie 
pierwszego roku, a właściwie w ciągu siedmiu tygo-
dni programu szkoleniowego zwanego powszechnie 

„bestią”. Akademia West Point jest szczytem marzeń 
wielu, ponieważ kształci przyszłą kadrę wojskową. Jej 
absolwentem jest chociażby generał George Patton. 
Angela Duckworth w wyniku badań określiła czyn-
nik, który decydował o tym, że danej osobie udało się 
ukończyć West Point z dyplomem. Odkryła, że bardzo 
ważnym predykatorem sukcesu jest upór. Badaczka 
skonstruowała narzędzie do diagnozy uporu, a bada-
nia powtórzyła w innych grupach – wśród mistrzów 
ortografii, uczniów wykazujących różne osiągnięcia 
w matematyce oraz w działach sprzedaży. Uczniowie, 
którzy wykazywali bardzo wysoki poziom inteligencji 
oraz niski poziom uporu, po pewnym czasie odpusz-
czali systematyczną naukę w szkole, a osoby, które 
miały trudności, a były zachęcane do wytrwałości oraz 
cechowały się determinacją w dążeniu do celu, po pew-
nym czasie osiągały bardzo dobre wyniki w matema-
tyce, przewyższając poziomem uczniów o wysokim 
ilorazie inteligencji. Podobną zależność zaobserwo-
wała wśród mistrzów ortografii. Dochodzili oni do 
znaczących osiągnięć dzięki uporowi, który przekładał 
się na ciężką i systematyczną pracę. Angela Duckworth 
odkryła, że talent decyduje jedynie o tym, jak szyb-
ko nasze umiejętności mogą wzrastać, ale tylko pod  

justyna chyla 
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warunkiem, że dana osoba będzie wkładała wysiłek 
w ich doskonalenie.

Kultura talentu
Bez wątpienia żyjemy w kulturze talentu i kultu suk-
cesu. Wybitne wyniki w różnych dziedzinach mamy 
skłonność przypisywać szczególnym uzdolnieniom, 
które są dane wyłącznie wąskiej grupie osób. Sądzi-
my, że nie jesteśmy w stanie wykształcić wysokich 
umiejętności, nie mając talentu. Czy na pewno tak 
jest? W  jednym z  badań psychologicznych grupa  
muzyków w Stanach Zjednoczonych została popro-
szona o odpowiedź w kwestionariuszu, co decyduje 
o sukcesie w ich branży – ciężka praca czy wrodzony 
talent. Przeważająca większość oceniła, że liczy się 
wysiłek. W drugiej części badania psycholog chciała 
sprawdzić postawy utajone wobec talentu. W związ-
ku z tym tej samej grupie muzyków zaprezentowano 
dwie sylwetki pianistów – jeden z nich został przed-
stawiony jako osoba niezwykle utalentowana, nato-
miast drugi jako osoba ciężko pracująca na swój sukces, 
zmotywowana i wytrwała. Muzycy mieli ocenić utwór 
skomponowany przez pianistów. Nie wiedzieli jednak, 

że różne fragmenty jednej melodii, którą słuchają, są 
skomponowane przez tę samą osobę. Muzycy ocenili 
lepiej pianistę, który posiadał wrodzony talent, okre-
ślając, że ma większe szanse na sukces komercyjny. 
Mimo iż badania pokazują, że talent zdecydowanie 
nie jest wystarczający do osiągnięcia wysokich wy-
ników, to jednak chcemy wierzyć w „magię talentu”. 
Osoby utalentowane oceniamy jako wyjątkowe. Za 
kulisami osiągnięć kryje się jednak ciężka codzienna 
praca oraz rezygnacja z innych atrakcyjnych bodźców. 
Trafnie określają ten obszar słowa znanego koszykarza, 
dwukrotnego mistrza NBA Kevina Duranta: „Chyba 
z siedemdziesiąt procent czasu spędzam samotnie, 
pracując nad techniką gry, szlifując każdy, najdrob-
niejszy jej aspekt”.

Samokontrola i odraczanie gratyfikacji
Innym istotnym wskaźnikiem, który decyduje o tym, 
czy dana osoba będzie cechowała się wytrwałością 
w dziedzinie, w której chce się rozwijać, jest umie-
jętność samokontroli. Powyższą dyspozycję zbadał 
Walter Mischel w słynnym eksperymencie zwanym 
powszechnie „testem pianki” (marshmallow test). 
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W badaniu wzięło udział 653 dzieci, które zaproszono 
do Pokoju Niespodzianek na Uniwersytecie Stanforda. 
Każde dziecko mogło otrzymać jedną słodką piankę 
natychmiast lub dwie po 15 minutach. 30% dzieci po-
trafiło zapanować nad impulsami i poczekać na drugi 
ulubiony smakołyk. Wyniki w tym teście przełożyły 
się na rezultaty uzyskane w nauce. Osoby, które prze-
szły test pozytywnie, w przyszłości otrzymały wyższe 
wyniki na maturze oraz częściej z powodzeniem re-
alizowały swoje cele. Samokontrola decyduje o umie-
jętności oparcia się pokusom, odrzucenia nieważnych 
zadań i skupienia się na tym, co najważniejsze. Dys-
pozycja ta jest bardzo istotna, jeśli chcemy poszerzać 
kompetencje w określonej dziedzinie.

Nastawienie na trwałość 
czy nastawienie na rozwój
Co w takim razie z inteligencją? Czy należy uznać, że 
nie jest istotnym czynnikiem? Profesor Carol Dweck 
na podstawie dwudziestoletnich badań wyodrębniła 
dwie postawy, które w fundamentalny sposób wpływa-
ją na podejście do procesu doskonalenia swoich umie-
jętności. Jedną z nich jest nastawienie na trwałość, 
drugą nastawienie na rozwój. Osoby, które cechuje 
pierwsza dyspozycja, są przekonane, że inteligencja 
czy też cechy osobowości są czymś stałym i nie mamy 
wpływu na ich rozwój. Dominacja takiego przekonania 
może być tak sugestywna, że będzie decydowała o kie-
runku naszego rozwoju lub braku aktywności. Najko-
rzystniejszą postawą jest nastawienie na rozwój, które 
motywuje do radzenia sobie z porażkami, utrzymania 

aktywności pomimo trudności. Osoby takie wierzą, 
że dzięki systematycznej pracy mogą osiągnąć ocze-
kiwane wyniki. Akceptują wysiłek, który należy w to 
włożyć, oraz niepowodzenia, które mogą się pojawić. 
Jeśli ktoś wierzy, że talent odpowiada za sukces osoby, 
która jest dla niego autorytetem, i jednocześnie ocenia, 
że on takiego talentu nie ma, to zdecydowanie w jego 
postawie dominować będzie nastawienie na trwałość. 
Taki styl myślenia wyznacza dalsze działanie – nie 
mam talentu, więc po co mam się starać, po co mam 
spędzać wiele godzin nad książką lub na treningach. 
Stąd już bliski krok do tego, aby zaniechać podejmo-
wania jakiegokolwiek wysiłku.

Dlaczego błędne przekonania są błędne?
Studenci, którzy odwiedzają nasz gabinet, w większości 
nie mają trudności z wyznaczeniem atrakcyjnego celu 
lub określeniem swoich talentów. Oczywiście w tym 
drugim obszarze wspieramy studentów, chociażby po-
przez prowadzenie testów predyspozycji zawodowych. 
Jednakże najbardziej kluczową dyspozycją do rozwoju 
u młodych osób jest wzmacnianie samokontroli oraz 
wytrwałości w dążeniu do celu, jak również akceptacja 
wysiłku. Talent to zaledwie drobne ziarenko w całym 
procesie doskonalenia lub rozwijania kompetencji. Klu-
czowy jest upór oraz samokontrola. Zapraszamy stu-
dentów na konsultacje indywidualne, aby porozmawiać 
o rozwoju powyższych dyspozycji.

Talent to zaledwie 
drobne ziarenko w całym 

procesie doskonalenia 
lub rozwijania 
kompetencji.
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Niebo 
w końcu 
2020 roku

Wieczorne niebo w ostatnim kwartale 2020 roku za-
interesuje najbardziej miłośników obserwacji planet. 
Przez większość tego czasu, tuż po zmroku, widoczne 
będą blisko siebie bardzo jasne Jowisz i Saturn: po-
czątkowo na południowej, a potem, coraz niżej, na 
zachodniej stronie nieba. Na wschodzie łatwiej będzie 
można dostrzec czerwonego Marsa. Uważni obserwa-
torzy zauważą, że Jowisz i Saturn z upływem czasu 
będą coraz bardziej zbliżać się do siebie. 21 grudnia 
wystąpi koniunkcja (maksymalne zbliżenie) tych dwu 
planet, nazywana w ich przypadku wielką koniunkcją. 
Zjawisko zachodzi regularnie co około 20 lat, jednak 
tym razem obie planety w chwili największego zbli-
żenia będą niemal w tym samym miejscu, gdyż bę-
dzie je dzielić odległość zaledwie 6 minut kątowych 
(1/5 średnicy tarczy Księżyca). Tymczasem zdolność 
rozdzielcza ludzkiego oka to (zależnie od osoby) oko-
ło 1–3 minut kątowych. Tak dużego zbliżenia tych 
planet nie obserwowano od co najmniej dwustu lat. 
Niestety, w drugiej połowie grudnia, po zachodzie 
Słońca, Jowisz i Saturn będą widoczne nisko nad 
południowo-zachodnim horyzontem i dostrzeżenie 
ich będzie wymagało wcześniejszego znalezienia 
odpowiedniego miejsca. Warto dodać, że wielka ko-
niunkcja z 7 roku p.n.e. była wiązana z opisywanym 
w Ewangelii św. Mateusza pojawieniem się Gwiazdy 
Betlejemskiej.

Z gwiazd wiedzy czerpać wcale nie mam woli,
Choć astronomii znam arkan dostojny.
Nie przepowiadam złej lub dobrej doli,
Ognia, powietrza, głodu albo wojny.
William Shakespeare, Sonet XIV

Obserwacje zjawisk zachodzących na niebie były praw-
dopodobnie jednym z najstarszych zajęć, jakie zaczęli 
prowadzić ludzie od czasu, gdy rozpoczęli osiadły 
tryb życia. W oparciu o obserwacje konfiguracji ciał 
niebieskich wyznaczano cykle przyrodnicze niezbęd-
ne do prac rolnych, układano kalendarze do celów 
religijnych czy stawiano horoskopy, mające na celu 
ustalenie pomyślnych i niepomyślnych dni. Pozosta-
łości tego można napotkać w czasach obecnych, wple-
cione w różne dziedziny życia, często bardzo odległe 
od współcześnie dość wąsko rozumianej astronomii. 
Jednym z wielu takich przykładów może być obecność 
różnego typu symboli astronomicznych na flagach 
państwowych.

Najczęściej pojawiającym się symbolem jest gwiazda 
lub grupa gwiazd. Takie motywy, w różnych formach 
graficznych, można zobaczyć na flagach kilkudziesięciu 
państw, jednak większość z nich nie ma żadnego związ-
ku z astronomią. Często dotyczą podziału administra-
cyjnego (np. gwiazdki na flagach odpowiadające liczbie 
stanów USA czy liczbie i układowi wysp w archipelagu 
Tuvalu na Pacyfiku). Bywają też oznaką zachodzących 
przemian rewolucyjnych lub uwalniania się państw 
spod wpływów kolonialnych.

W niektórych przypadkach odniesienia astrono-
miczne takich symboli są jednak bardzo jednoznacz-
ne. Jednym z przykładów jest obecność na flagach 
kilku najjaśniejszych gwiazd Krzyża Południa, chyba  
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najbardziej znanego gwiazdozbioru na niebie połu-
dniowym. Można go znaleźć na fladze Australii, Nowej 
Zelandii, Papui Nowej Gwinei, Tokelau, Samoa, Wysp 
Kokosowych, a także niektórych jednostek administra-
cyjnych kilku państw półkuli południowej (np. wyspy 
Sonsorol w archipelagu Palau). Wyjątkowa pod wzglę-
dem astronomicznym jest flaga Brazylii. Prezentuje 
ona dosyć szczegółowy obraz dużego fragmentu nieba. 
Konfiguracja gwiazdek na granatowym kole przed-
stawia mniej więcej poprawne położenie na niebie 
27 gwiazd z dziewięciu gwiazdozbiorów (Mały Pies, 
Wielki Pies, Kil, Panna, Hydra, Krzyż Południa, Oktant, 
Trójkąt Południowy i Skorpion). Każda z zamieszczo-
nych tam gwiazd ma symbolizować jeden ze stanów 
Brazylii. Prawdopodobnie najprostszym symbolem 
obecnym na flagach, mającym odniesienia astrono-
miczne, jest koło umieszczone na środku prostokąta. 
Na fladze Japonii (Kraju Wschodzącego Słońca) ma 
ono kolor czerwony i jest wyeksponowane na białym 
tle. Korzenie historyczne tej symboliki sięgają czasów 
średniowiecznych. Znacznie młodsza jest flaga Bangla-
deszu, na której Słońce jest czerwonym kołem na zie-
lonym polu i symbolizuje poległych za wolność kraju. 
Inną symbolikę, mimo formalnego podobieństwa, za-
prezentowano na fladze archipelagu Palau: żółte koło 
na błękitnym tle oznacza w tym przypadku Księżyc. 
Analogię możemy znaleźć na fladze Laosu, gdzie białe 
koło symbolizuje Srebrny Glob (w pełni) widoczny nad 

Mekongiem. Bardziej jednoznaczne w interpretacji są 
symbole Słońca, gdy ma ono dodane „promienie”. Tak 
jest m.in. na fladze Urugwaju, Argentyny, Kazachstanu, 
Macedonii i kilku innych państw. W przypadku Argen-
tyny wizerunek Słońca z promieniami i dość wiernie 
zaznaczonymi szczegółami ludzkiej twarzy nawiązu-
je do inkaskiego boga-stwórcy Wirakocza. Na fladze 
Kazachstanu promienie słoneczne swoim kształtem 
przypominają nieco ziarna. W tej wersji nasza Gwiaz-
da Dzienna jest symbolem życia, dostatku i dobroby-
tu. Ciekawym motywem jest również umieszczenie 
Słońca nisko na horyzontem (w czasie jego wschodu 
lub zachodu). Taki obraz można zobaczyć choćby na 
fladze archipelagu Kiribati na Pacyfiku czy Antigui 
i Barbudy w archipelagu Małych Antyli. Na flagach 
wielu państw muzułmańskich Księżyc jest pokazany 
w fazie wąskiego sierpa z gwiazdą w pobliżu. Znak ten 
sięga prawdopodobnie korzeniami aż do religii sume-
ryjskiej. W używanym wówczas podobnym symbolu 
gwiazda oznaczać miała planetę Wenus, kojarzoną 
z boginią Isztar (Inaną). Podobny symbol był używa-
ny później m.in. w starożytnym Rzymie, Bizancjum, 
średniowiecznej Europie oraz w Imperium Osmań-
skim. W czasach współczesnych został przejęty przez 
państwa muzułmańskie i występuje na kilkunastu 
flagach. W większości przypadków gwiazda znajduje 
się „wewnątrz” sierpa Księżyca, co z astronomicznego 
punktu widzenia jest niemożliwe (w takiej sytuacji  
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obserwowane jest zjawisko zakrycia planety lub gwiaz-
dy przez Księżyc). Jedynie na fladze tureckiej oba ciała 
niebieskie zostały odsunięte od siebie na właściwą 
odległość. Niektóre państwa islamskie (np. Uzbeki-
stan) używają półksiężyca z więcej niż jedną gwiazdą, 
jednak wtedy gwiazdy te mają jeszcze jakieś dodat-
kowe „ziemskie” znaczenie. Warto zwrócić uwagę na 
wspomnianą już flagę Wysp Kokosowych, na której 
obok siebie można znaleźć wąski Księżyc oraz Krzyż 
Południa. Szczególnie ciekawa, nie tylko ze względów 
astronomicznych, jest flaga Nepalu. Jako jedyna na 
świecie nie ma kształtu prostokątnego, ale składa się 
z dwu trójkątów prostokątnych, ułożonych jeden nad 
drugim. Na górze umieszczony został Księżyc, zaś po-
niżej znajduje się Słońce. Do osobnej kategorii należy 
zaliczyć flagę Portugalii. Tylko ona ma umieszczony 
instrument astronomiczny (sferę armilarną), będą-
cy symbolem odkryć geograficznych, dzięki którym 
w swoim czasie Portugalia stała się światową potęgą 
polityczną i gospodarczą1.

1 Część informacji znajdujących się w artykule została zaczerpnięta 
ze strony Flags of the World (http://areciboweb.50megs.com/fotw/
flags/index.html).  

http://areciboweb.50megs.com/fotw/flags/index.html
http://areciboweb.50megs.com/fotw/flags/index.html
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Portret 
nieportretowalnego

Cykl „Portret nieportretowalnego” należy do szeregu 
moich cykli fotograficznych dotyczących podobieństw 
form i znaczeń w róż nych skalach i kontekstach. Po-
szukiwania w tym obszarze stały się moim wiodącym 
zainteresowaniem artystycznym. Natura tych podo-
bieństw wydaje mi się interesującym tematem eksplo-
racji artystycznej – a szczególnie fotograficznej. Foto-
grafia bo wiem (oczywiście niemanipulowana), mimo 
różnych jej nieobiek tywności, pokazuje faktyczne ist-
nienie takich podobieństw form. W pewien sposób 
opisuje świat, zwraca uwagę na rzeczywiście istniejące 
związki wizualne. Dostrzeżone subiektywnym okiem, 
zinterpretowane przez subiektywny umysł, pokazane 
w indywi dualny sposób, ale jednak istniejące. Zauwa-
żone, nie wygenero wane, nie wymyślone.

Tym razem tematem są próby sportretowania cze-
goś, czego „z natury” nie podejrzewalibyśmy o możli-
wość sportretowania. Kiedy jednak zacznie się patrzeć 
w ten sposób, okazuje się, że nieożywione otoczenie 
wręcz czeka na odkrycie takiej jego strony. Obrazy 
zaczynają przychodzić same, jakby mówiły: Oto jestem, 
objawiam ci się, sfotografuj mnie. I mnie. I mnie... I oka-
zuje się, że sformułowanie „z natury” nabiera innego, 
odwrotnego znacze nia: „z natury” takie spojrzenie 
pasuje. Powstałe obrazy pasują do siebie wzajemnie. 
Pasują nawet parami, ujawniając dodatko wą warstwę 
możliwości ich postrzegania i wzajemnej spójności. 
Czy zatem „ludzkie oblicze” nie jest właściwe jedynie 
dla ludzi? 

Aktualna sytuacja – pandemia koronawirusa i prze- 
widywa nia, że wobec postępującej globalizacji i zmian 

klimatycznych takie okresy będą się powtarzać –  
nieoczekiwanie stawia do datkowe pytanie: czy wobec 
konieczności fizycznej izolacji społecznej zacznie-
my personifikować otoczenie? Czy takie spojrzenie 
na przedmioty stanie się powszechne wobec po-
wszechniejącej tęsknoty do kontaktu z drugim czło-
wiekiem nie przez płaski ekran (albo tylko przez 
zmysł słuchu), lecz bezpo średnio twarzą w twarz? 
I to widoczną twarzą, nie zasłoniętą? Trójwymiarową, 
namacalną. 

Albo z innej strony: czy sztuczna inteligencja, coraz 
lepiej rozpo znająca twarze i postacie, też rozpoznałaby 
w zaprezentowanych motywach „coś do sportretowa-
nia”? Czy taki sposób patrzenia i kojarzenia jest właści-
wy tylko dla człowieka? Czy w ogóle po zostanie jeszcze 
coś „właściwego tylko dla człowieka” w świe cie coraz 
bardziej wyrafinowanej AI? Czy sztuczna inteligencja 
przedefiniuje lub wręcz przeskaluje nawet sferę uczuć, 
tak jak ma to miejsce w oscarowym filmie „Ona” (Her, 
2013)? Może za daleko odbiegam skojarzeniami od 

„Portretu nieportretowalnego”... Ale chyba to dobrze, 
że sztuka prowadzi poza samą siebie i nie zamyka re-
fleksji na samej sobie. Piszę to jako autor, który prze-
cież – po zakończeniu prac – staje się również odbiorcą. 
Mam nadzieję, że i Ty, Drogi Widzu, podzielisz moje 
refleksje, oglądając prace. 

Zapraszam do przeczytania recenzji Andrzeja Zyg-
muntowicza – wykładowcy Uniwersytetu Warszawskie-
go oraz przewodniczą cego Rady Artystycznej ZPAF – 
i do obejrzenia fotografii.

dr inż. piotr bieniek 
instytut biologii up

c/a w szerszym kontekście
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Recenzja
Żyjemy w czasach skrajnie zmieniającego się życia 
społecznego. Nowe technologie, które zawładnęły 
ogromną częścią świata, zmieniają dzień po dniu for-
my budowania relacji międzyludzkich, zmieniają meto-
dy poznawania świata i jego penetrowania, zmieniają 
zdobywanie informacji, zmieniają kontakt z kulturą 
i wprowadzają mnóstwo nowych, często nieznanych 
wcześniej, zachowań, sposobów spędzania czasu czy 
tworzenia związków międzyludzkich. Kto nie nadąża 
za rozpędzoną nową rzeczywistością, odstawiany jest 
na boczny tor, by nie hamował tych, co pędzą. Ale 
wcześniejsze formy – mimo tej niesamowitej dyna-
miki tego, co nowe – dalej istnieją, przeobrażają się 
zainspirowane tym, co nadeszło, korzystają z niego, by 
komunikować się w zrozumiały sposób z odbiorcami 
ukształtowanymi przez to, co jest „tu i teraz”. 

Taką drogę przyjął Piotr Bieniek, pracując nad cy-
klem zdjęć „Portret nieportretowalnego”. Wykorzystał 
niebywałą dziś popularność gier, tych komputerowych, 
ale i tych planszowych. Jak w każdej grze, także w jego 
zdjęciach pojawia się zagadka, łamigłówka czy jakiś 
kłopot, na który trzeba zareagować sprytem, szybko-
ścią, umiejętnością skojarzeń, łatwością łączenia ze 
sobą elementów z pozoru niepasujących, nieprawdo-
podobnych, czy też odczytywaniem ukrytych znaczeń. 
Jego gra polega na odnajdowaniu podobieństw. Podo-
bieństw dosyć szczególnych, występujących między 
obiektami ujętymi na zdjęciach, a także między tym, 
co na zdjęciach, a tym, co jest rozpoznawalnym zna-
kiem, zapisanym od wieków w naszej kulturze. Bieniek 

uzbrojony w aparat fotograficzny zyskuje trzecie oko, 
ono pozwala mu zobaczyć ciut więcej, niż widzą idący 
obok niego. Zatrzymuje się, by to, co dla innych niewi-
dzialne, zapisać na materiale światłoczułym, ale to nie 
koniec prowadzonej przez niego gry. On szuka dalej. 
Wyczulone oko, wręcz zaprogramowane, znajduje po-
wtórzenia motywu. Kształt już zarejestrowany miewa 
swoje duplikaty, takie nie wprost, trochę zagadkowe, 
będące jednak, jak to w wyrafinowanych grach, parą dla 
wzoru już obecnego, i tak powstają „bieńkowe” pary

Wiele elementów internetowego świata przynależy 
do zbioru popkultury. Ponowoczesny świat to miesza-
nina wszystkiego ze wszystkim; naukowcy jak zwy-
kle starają się uporządkować chaos współczesności, 
jednak stworzenie piramidy, która wprowadziłaby od 
nowa system wartości, od podstawy po sam czubek, 
wydaje się być niemożliwe. Sporo osób o popkulturze 
myśli nie najlepiej, ale ona też bywa inspirująca. Je-
steśmy otoczeni ze wszystkich stron banałem, wyra-
finowanie coraz częściej ma niszowy charakter, coraz 
częściej spychane jest na margines, by nie przeszka-
dzało w konsumowaniu tego, co łatwe, bardzo lekko 
strawne, nie wymuszające aktywności intelektualnej 
czy ciekawości estetycznej. Ma być ładnie, ma być po-
pularnie, ma być do przyjęcia przez każdego, no może 
przez większość, bo wyjątki zawsze się znajdą. Bieniek 
fotografuje rzeczy oczywiste, zwykłe, spotykane na 
każdym kroku, one go nie zachwycają jakąś szczególną 
urodą, one są dookoła nas jako elementy kultury mate-
rialnej, wśród których przychodzi nam żyć. Większość 
z nich po prostu jest – jako elementy o użytkowym 
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piotr bieniek – artysta fotogra-
fik, członek rzeczywisty ZPAF oraz 
Fotoklubu RP, posiada tytuł AFIAP. 
Nauczyciel fotografii, egzaminator 
OKE w zawodzie fototechnik. Jako 
pracownik naukowy Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie prowa-
dzi m.in. dwa cykle wykładów ogól-
nouczelnianych o tematyce fotogra-
ficznej oraz zajęcia popularyzujące 
fotografię. Absolwent AGH, doktor 
nauk chemicznych.
Jak pisze: „W fotografii interesuje 
mnie forma i sens obrazu niezależ-
nie 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 indy-
widualnych. Współautor licznych 
wystaw zbiorowych. Wiele jego 
prac uczestniczyło w międzynaro-
dowych salonach pod patronatem 
FIAP i PSA, zdobywał również na-
grody i  wyróżnienia w  prestiżo-
wych międzynarodowych konkur-
sach Px3 (Prix de la Photographie, 
Paris), London International Creati-
ve Competition, International Photo-
graphy Awards, Moscow Internatio-
nal Foto Awards.
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Fotografia bowiem
(oczywiście 

niemanipulowana), 
mimo różnych jej 
nieobiektywności, 

pokazuje faktyczne 
istnienie takich

podobieństw form. 
W pewien sposób opisuje 
świat, zwraca uwagę na 
rzeczywiście istniejące 

związki wizualne.

charakterze, służące normalnemu funkcjonowaniu, 
nic ponadto. Fotografia ma jednak specyficzny dar, 
z którego Bieniek korzysta: to kadrowanie. Odpowied-
nie ustawienie się wobec zauważonej sceny i jej kom-
pozycji zmienia sens uwiecznionej rzeczywistości. To, 
co jest na zdjęciach, da się nazwać – liść na parkowej 
ławce, ślad światła na skale, odprysk tynku, papierowa 
chustka zgnieciona byle jak, krople wody na blasze, 
porzucone warzywa, szczątki ulotki na szybie, szmata 
leżąca od dawna w wodzie, ale nie one są prawdziwym 
tematem. I tu zaczyna się gra Bieńka z odbiorcą. Te 
z pozoru przypadkowe przedmioty ujęte w kadrze mają 
konkretne nawiązania do jednego z najczęściej obec-
nych w naszej kulturze znaków. Bieniek wszędzie widzi 
wizerunek człowieka, wszystkie jego kadry to portrety. 
Raczej nietypowe. To nie ci, których spotykamy, idąc 
ulicą, czy gdy jesteśmy w sklepie lub pracy, to figury ob-
jawiające się w naszych snach, wyobrażone nocną porą 
w ciemnym zaułku, gdy mała ilość światła nie pozwala 
dojrzeć rzeczywistego wyglądu zauważonej postaci, to 
podobizny twarzy z horrorów i japońskich dobrano-
cek, ale czasem odnajdziemy wyraźne podobieństwo 
do rysów bohaterek lub bohaterów „Panien z Awinio-
nu” Picassa, „Krzyku” Muncha czy „Papieża” Bacona. 
Wyobraźnia fotografa reaguje na chwilowe impulsy, 
dostrzega w  banale ukrytą zagadkę i  podpowiada 
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możliwą interpretację tego, co zauważone, a nie do 
końca zrozumiane. To swoiste powidoki prowokujące 
do nazwania tego, co na moment przykuło uwagę, do 
skonkretyzowania i nadania sensownego znaczenia 
zobaczonemu kształtowi. Nie zawsze to piękne, ale 
czy samo piękno i sami piękni są wokół nas? 

Piotr Bieniek swoim cyklem „Portret nieportreto-
walnego” pokazuje, jak różne mogą być inspiracje, jak 
dla twórczego fotografa byle co, jak choćby kamień 
ciekawie oświetlony, wyschnięte zielsko samoistnie 
poskręcane lub podobnie zwykłe obiekty mogą być 
zaczynem do opowiedzenia znacznie poważniejszej 
historii. Historii o tym, że warto czerpać ze wszystkie-
go, co jest naszą kulturą, tą materialną i tą duchową, 
przetrawiać to po swojemu i zaproponować oryginalne, 
autorskie dzieło innym do budowania własnych reflek-
sji na temat zwykłości, a jednocześnie niezwykłości 
zawartych w otaczającym nas świecie, tych pięknych, 
pełnych harmonii i nowoczesnych, jak i tych zwykłych, 
często szpetnych i pachnących starzyzną. To wszystko 
istotne znaki naszej kultury, one razem tworzą kom-
pletną ikonosferę zbudowaną świadomie, a czasem 
niechcący, przez człowieka.

andrzej zygmuntowicz

Odpowiednie 
ustawienie 

się wobec zauważonej 
sceny i jej kompozycji

zmienia sens 
uwiecznionej 

rzeczywistości.
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Szlak ucieczki 
z Auschwitz 
rtm. Witolda Pileckiego

Choć sezon urlopowy trwał w pełni, to w Centrum 
Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP 
z niestygnącym zapałem kontynuowane były prace 
w ramach projektu pt. „Szlak ucieczki z Auschwitz  
rtm. Witolda Pileckiego”. Zadanie jest realizowane 
przez Uniwersytet Pedagogiczny w  Krakowie we 
współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną, 
Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopol-
skiego i jednostkami samorządu terytorialnego. Jego 
koordynatorami są dr  hab. Hubert Chudzio, prof. 
UP, z Instytutu Historii i Archiwistyki UP, Dyrektor 
Centrum, oraz dr Wioletta Kilar, Dyrektor Instytu-
tu Geografii UP. Inicjatywę wspierają Grzegorz Bie-
droń, Prezes MOT, oraz Witold Kozłowski, Marszałek  

w szerszym kontekście

alicja śmigielska 
centrum dokumentacji zsyłek, 
wypędzeń i przesiedleń up

Województwa Małopolskiego. Według założeń zwień-
czeniem działań mających na celu upamiętnienie bra-
wurowej ucieczki rotmistrza z KL Auschwitz będzie 
wytyczenie pieszego i rowerowego szlaku turystyczne-
go. Zostanie on poprowadzony przez takie gminy, jak 
m.in. Oświęcim, Alwernia, Chełmek, Libiąż, Wieliczka, 
Kraków, Bochnia, Niepołomice, Babice aż do Nowego 
Wiśnicza. Tam bowiem, w znanej „Koryznówce”, rot-
mistrz ukrywał się i przez kilka miesięcy pisał swój 
raport, dając świadectwo o zbrodniczych działaniach 
niemieckiego nazistowskiego okupanta. Inaugurację 
szlaku zaplanowano na 13 maja 2021 roku. Data ta nie 
jest przypadkowa, wówczas bowiem przypada 120. ro- 
cznica urodzin rtm. Witolda Pileckiego.  

Od lewej: Mariusz Solarz, Zofia Sitko, Hubert Chudzio,  
Alicja Śmigielska, Mara Serafińska-Domańska, Monika Zemła- 
-Kamisińska, Stanisław Mróz, Stanisław Domański

Fotografie udostępnione przez autorkę tekstu

Budynek Muzeum Pamiątek po Janie Matejce – „Koryznówka”.
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Wakacyjnie z ABK

Akademickie Biuro Karier nie zwolniło tempa. Co-
dziennie, przez całe wakacje, na oficjalnej stronie 
ABK oraz na stronie na Facebooku pojawiały się nowe 
artykuły ze świata kariery. Czy wiecie, że „teraz na 
rynku pracy można spotkać osoby z czterech różnych 
generacji”? Pisaliśmy o tym, powołując się na raport 
o pokoleniach BB, X, Y, Z. Każde pokolenie ma swój 
własny system wartości oraz inne motywacje, a rynek 
pracy jest na tyle obszerny i bogaty, że potrafi zmieścić 
w sobie tę różnorodność. Nawet w jednej firmie mogą 
pojawić się wszystkie te pokolenia i muszą się ze sobą 
porozumieć.

Wśród naszych tekstów można było znaleźć także 
inne tematy: odkrywanie talentów, filozofia Kaizen, 
źródła zdobywania informacji zawodowych, CV an-
glojęzyczne, nastawienie na sukces. Odpowiadali-
śmy na różne pytania: komu studiowanie się opłaca, 
jak być asertywnym i – najważniejsze – jak wygląda 
CV Romana1? Stworzyliśmy dwa cykle: #profesjo-
nalni i #aktywni. Pierwszy z nich jest poświęcony 
specjalistom z wielu branż, którzy wypowiadają się 
na tematy związane z  ich profesją. Porozmawiali-
śmy już z Dagmarą Łuczką (ekspertką w dziedzinie 
etykiety biznesu i savoir-vivre’u, która przez wiele 
lat zajmowała się budowaniem wizerunków osób 
i firm) o etykiecie w biznesie oraz z dr hab. Kingą 
Łapot-Dzierwą, prof. UP (zdobywczynią międzyna-
rodowej nagrody Fridy Kahlo, na co dzień pracującą 

1 O  CV Romana pisałam w  poprzednim numerze „Commentarii 
Academici” (nr 14, maj–czerwiec 2020, s. 21). Na stronie Akademic-
kiego Biura Karier (abk.up.krakow.pl) można znaleźć CV zaprojek-
towane przez Romana.

patrycja pancerz 
akademickie biuro karier up

w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP) 
o nauczycielstwie i sztuce. Z kolei cykl #aktywni po-
święciliśmy studentom prężnie działającym podczas 
studiów. Cykl otwiera wywiad z Patrycją Olajossy – 
rekordową (wzięła udział w ponad 10 wydarzeniach!) 
uczestniczką warsztatów organizowanych przez ABK. 
Patrycja jest w trakcie pisania pracy magisterskiej 
z psychologii, zatem nasze warsztaty pozwoliły jej nie 
tylko poznać samą siebie i doskonalić własne umie-
jętności, ale też dowiedzieć się sporo o metodach tre-
nerskich, które być może kiedyś wykorzysta w swojej 
pracy zawodowej.

Na bieżąco informowaliśmy o atrakcyjnych stażach 
i praktykach, a także programach unijnych, z których 
studenci mogą skorzystać. ABK zorganizowało rów-
nież konkurs dla studentów dotyczący kreatywne-
go rozwinięcia skrótu biura. Do wygrania były dwie 
książki: Kreatywność i nienawiść oraz Twórcza odwaga. 

Było też sporo informacji o webinarium, które aktu-
alnie stało się niezwykle popularną metodą dotarcia do 
interesantów. Wiele z firm postanowiło w ten sposób 
nawiązać kontakt z odbiorcą. Firma EY zapraszała na 
rozmowę z liderem zmian technologicznych – można 
było wiele dowiedzieć się o tej branży. My również 
przeprowadziłyśmy szkolenia online. Wybrałyśmy 
dwa wielokrotnie poruszane, ale nadal interesujące 
poszukujących pracy tematy: „Wizerunek zaczyna się 
od CV. Wszystko o rozmowie kwalifikacyjnej i CV” oraz 

„Jak rozwinąć talent?”. Doradczynie zawodowe z UP– 
Justyna Chyla i Dagmara Romanowska-Dworak – pod-
jęły się przeszkolenia uczestników. Nasze trenerki 

c/a w szerszym kontekście

https://abk.up.krakow.pl


47

ukończyły studia podyplomowe z doradztwa edukacyjno- 
-zawodowego oraz posiadają certyfikat Certified Asses-
sor for Assessment & Development Centre (realizowany 
przez IBD Business School).

Zainteresowanie studentów było naprawdę spore; 
uczestnicy zadawali mnóstwo pytań z tego zakresu. 
Na pierwszym szkoleniu można było dowiedzieć się, 
o czym trzeba pamiętać podczas przygotowania CV, ja-
kich błędów nie popełniać, a także jakie dane koniecz-
nie uwzględniać, a jakich nie. Druga część poświęcona 
została rozmowie kwalifikacyjnej. Omówiono m.in. 
rodzaje rozmów kwalifikacyjnych, kwestie decydujące 
o dobrym pierwszym wrażeniu oraz pytania zadawane 
przez rekruterów. Szkolenie cieszyło się tak dużym 
zainteresowaniem, że postanowiłyśmy stworzyć krótki 
test dotyczący powyższych zagadnień2. Warto spraw-
dzić swoją wiedzę i zapisać się na kolejne webinarium.

Obecnie przygotowujemy Targi Pracy. Ze względu 
na panującą pandemię zostały one przesunięte na  
19 listopada 2020 roku i odbędą się w ramach Świato-
wego Tygodnia Przedsiębiorczości. Będą miały formę 
online, dzięki czemu zminimalizowałyśmy zagrożenie, 
a uczestniczyć w Targach będzie można z niemalże 
każdego zakątka Polski. Na oficjalnej stronie Akade-
mickiego Biura Karier UP na bieżąco zamieszczamy in-
formacje o wystawcach oraz o harmonogramie. Warto 
skorzystać ze spotkania online i wirtualnie porozma-
wiać z przedstawicielami różnych branż.

2 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ako-
PVi8YPkWiiyLhYKqrk4WsLjsQbhJPgeD8Eqb5cvNURFBQRUFWU-
EdMSzNYUkw4MTQzTUhZR0dKMS4u.

Wciąż można zapisywać się do projektu „UProgu 
Kariery”! Zachęcamy do spotkania z  naszymi do-
radczyniami, zweryfikowania swojego CV czy listu 
motywacyjnego. W planach mamy też kilka szkoleń 
z profesjonalistami. To jeszcze nie wszystko! Ruszamy 
z nowym projektem „Akademia Kreatywności” – to tu-
taj uczestnicy będą mogli rozwijać jedną z najczęściej 
wymaganych kompetencji miękkich na obecnym ryn-
ku. Obok szkoleń uczących wykorzystywania metody 
Design Thinking czy modelu Canvans przewidujemy 
warsztaty związane z przywództwem, inteligencją 
emocjonalną oraz motywowaniem przez cele. Zachę-
camy do obserwowania naszej strony na Facebooku 
w celu sprawdzania tematów szkoleń i ich dat. I oczy-
wiście, by przeczytać artykuły dotyczące aktualnych 
spraw związanych z rynkiem pracy.

Każde pokolenie ma swój 
własny system wartości 

oraz inne motywacje,  
a rynek pracy jest na tyle 

obszerny i bogaty, że 
potrafi zmieścić w sobie 

tę różnorodność.

Grafika udostępniona przez autorkę tekstu

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=akoPVi8YPkWiiyLhYKqrk4WsLjsQbhJPgeD8Eqb5cvNURFBQRUFWUEdMSzNYUkw4MTQzTUhZR0dKMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=akoPVi8YPkWiiyLhYKqrk4WsLjsQbhJPgeD8Eqb5cvNURFBQRUFWUEdMSzNYUkw4MTQzTUhZR0dKMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=akoPVi8YPkWiiyLhYKqrk4WsLjsQbhJPgeD8Eqb5cvNURFBQRUFWUEdMSzNYUkw4MTQzTUhZR0dKMS4u
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Jak wybrać studia przez Internet? – 
czyli targi edukacyjne online  
alternatywą dla tradycyjnych spotkań

Targi edukacyjne uczelni wyższych od wielu lat 
cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ma-
turzystów. Ulotki, foldery, prezentacje, a przede 
wszystkim bezpośrednie rozmowy z przedstawi-
cielami uczelni przyciągają na spotkania liczne 
grono zainteresowanych. Pandemia wprowadzi-
ła zmianę również w tej dziedzinie życia. Wiosną 
część targów musiała zostać odwołana nawet 
w przeddzień rozpoczęcia, a niektóre szybko 
przekształcono w wersję online. Rodzi się więc 
pytanie, czy targi w formie elektronicznej na sta-
łe zastąpią tradycyjne, czy będą jedynie chwilo-
wym rozwiązaniem? 

Targi w wersji elektronicznej są nowością, ale nie dla 
wszystkich uczelni. Część z nich od dawna stosowała 
tę formę spotkań z młodzieżą. To doskonały sposób 
na przedstawienie oferty edukacyjnej w szczególności 
kandydatom z innych miast lub krajów, którzy planują 
studiować w Polsce, ale nie zdecydują się, aby przyje-
chać jedynie na targi. Uniwersytet Pedagogiczny rów-
nież posiada bogate doświadczenie w kontakcie online 
z młodzieżą. W tym roku zamiast tradycyjnego Dnia 
Otwartego spotkaliśmy się z kandydatami w sieci. Na 
bieżąco odpowiadamy też na wszystkie wątpliwości 
młodych ludzi na temat studiów, zgłaszane w wia-
domościach na Facebooku, grupie UP: rekrutacja czy 
portalach edukacyjnych. Jesteśmy w tej dziedzinie 
bardzo aktywni. W okresie poprzedzającym rekrutację 
oraz podczas jej trwania odpowiadamy każdego dnia 
na dziesiątki pytań od kandydatów.

aleksandra walczyk 
biuro promocji up

Wszyscy przyzwyczailiśmy się też do tego, że więk-
szość spraw w wersji internetowej jest dla nas wygod-
niejsza: opłaty, zakupy, korespondencja itp. Dlatego 
wydawać by się mogło, że tragi edukacyjne online 
mogą stać się nie tylko alternatywą dla tradycyjnej 
formy, ale wręcz ją zastąpić. Wirtualny świat, w któ-
rym zwłaszcza młody człowiek czuje się jak ryba w wo-
dzie, nie do końca jednak spełnił oczekiwania. Widać 
to głównie po frekwencji. Na podstawie wieloletnich 
doświadczeń i spotkań face to face z maturzystami 
podczas licznych targów, festiwali, dni otwartych 
uważam, że przyczyną tego jest brak możliwości bez-
pośredniej rozmowy. Kontakt maturzystów z pracow-
nikami uczelni, a co najważniejsze – studentami, ma 
bowiem największy wpływ na powodzenie tego typu 
imprez. Młodzi ludzie często jeszcze przed samą ma-
turą zastanawiają się nad wyborem najlepszego dla 
siebie kierunku, a czasem nawet uczelni czy miasta, 
w którym chcą studiować. Wielu z nich nie wie, jak 
odnajdzie się w nowej roli, co tak naprawdę oznacza 
bycie studentem, jak przebiega sesja egzaminacyjna 
i czy będą mogli godzić pracę z nauką. Targi eduka-
cyjne to dla nich możliwość zadania pytań, nawet 
tych wydawałoby się najprostszych: „Czego dokładnie 
będę się uczył na tym kierunku?”, „Czy na studiach 
są zajęcia z wychowania fizycznego?” albo „Czy to 
wymagający kierunek studiów?”. To niezwykle istotne. 
Oczywiście ta możliwość pozostaje również w trak-
cie targów online. Problem jednak w tym, że przez 
łącza trudno ocenić stopień życzliwości i otwarto-
ści rozmówcy. Dla osób, które bywają na tragach 
jako wystawcy, oczywista jest dbałość o  komfort  

c/a w szerszym kontekście
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o kierunkach czy filmy promocyjne. Czasem pojawią 
się bardziej rozbudowane oferty. Najważniejsze jed-
nak, że kandydaci mają możliwość nie tylko zapozna-
nia się z materiałami zamieszczonymi przez uczelnię, 
ale przede wszystkim porozmawiania z jej przedstawi-
cielami, pracownikami biur rekrutacji, poszczególnych 
instytutów oraz studentami. Webinaria oraz transmi-
sje na żywo stanowią nieodzowny element wirtual-
nych targów edukacyjnych. Innymi zaletami są z całą 
pewnością oszczędność czasu i pieniędzy. Uczelnie nie 
tracą ich na transport, przygotowanie stoisk ani nawet 
na drukowanie materiałów, maturzyści zaś w zaciszu 
domowym mogą szybko zapoznać się z ofertą edu-
kacyjną. Ponadto organizatorzy dbają o atrakcyjność 
tego typu spotkań – rozbudowują platformy, na któ-
rych organizowane są targi, prowadzą liczne konkursy, 
a wystawcom zapewniają dodatkowe formy reklamy.

Szukając różnych kanałów dotarcia do kandydatów 
na studia, Biuro Promocji Uniwersytetu Pedagogicz-
nego zapewne weźmie udział w wielu tego typu wyda-
rzeniach, starając się jak najciekawiej zaprezentować 
ofertę edukacyjną. Wśród nich wymienić można choć-
by Salon Maturzysty oraz Wirtualne Targi Edukacyjne. 
Chcielibyśmy jednak, aby pandemia jak najszybciej 
ustała, a targi online były tylko uzupełnieniem ich 
tradycyjnej formy. 

rozmowy – zachęta do zadawania pytań, wprowadza-
nie dość luźnej atmosfery, dopowiadanie nawet tego, 
o co nie zostaliśmy zapytani, a czasem odsunięcie się 
na bok i pozwolenie na swobodną rozmowę między 
studentem, który wraz z nami reprezentuje uczelnię, 
a maturzystą. 

Biuro Promocji UP aktywnie uczestniczyło w do-
tychczasowych targach edukacyjnych. Bywaliśmy za-
równo w dużych miastach, gdzie pojawiały się setki 
a nawet tysiące młodych ludzi (np. w Rzeszowie czy 
Warszawie), jak i w małych miasteczkach – Wielicz-
ce czy Oświęcimiu. Pandemia uniemożliwiła jednak 
organizację tego typu spotkań. Nikt nie potrafi prze-
widzieć, jak długo ta sytuacja utrzyma się w kraju. 
Można się jednak spodziewać, że rozpoczynający się 
rok akademicki będzie uboższy o spotkania tradycyj-
ne, bogatszy zaś o ich elektroniczną formę. Kwestia 
ta dotyczy zarówno konferencji naukowych, targów 
i festiwali, jak i samych zajęć. Dostosowując się do 
nowej rzeczywistości, chyba najrozsądniej jest szu-
kać w niej pozytywów. Bezapelacyjną zaletą wirtual-
nych spotkań jest ich prosta formuła – zarówno dla 
uczestników, jak i wystawców. Targi prowadzone są 
zazwyczaj w formie wydarzenia na Facebooku lub na 
innych portalach. Uczelnie zamieszczają krótkie opisy, 
promujące posty, przygotowują grafiki, informacje 

Przewodnicząca Samorządu Studentów Kamila Kowalczyk 
(fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto) 
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2 Drugi moduł to aż 80 godzin wiedzy na temat kreowania koncepcji 
biznesowej, prawnych aspektów zakładania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, nowoczesnego marketingu, źródeł finansowania 
biznesu, rachunkowości małej firmy, biznesplanu. Ponadto słuchacze 
wezmą udział w warsztatach prezentacji dla inwestora, symulacjach 
biznesowych oraz będą mieli okazję poznać rozwiązania przyjazne 
dla środowiska w praktyce przedsiębiorstw.

c/a

Program Kompetencji 
Przedsiębiorczych 

Kurs adresujemy do osób, które wiążą swoją karie-
rę z biznesem – planują własne przedsięwzięcie lub 
chciałyby znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwie. 

„Program Rozwoju Kompetencji Przedsiębiorczych” 
składa się z dwóch modułów. W pierwszym – EBC*L – 
uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu 
ekonomii, finansów, a także prawa spółek1 i będą mogli 
uzyskać Europejski Certyfikat Kompetencji Bizneso-
wych, rozpowszechniony i uznawany w ponad 30 kra- 
jach świata. W module drugim – Przedsiębiorczość – 
uczestnicy stworzą koncepcje biznesowe, opracują 
model biznesowy, a następnie biznesplan, który będą 
mogli przedstawić potencjalnym inwestorom lub in-
stytucjom udzielającym dotacji2. 

W ramach poszczególnych kursów uczestnicy będą 
mogli korzystać z indywidualnych konsultacji, aby jak 
najlepiej przygotować się do egzaminu certyfikującego 
oraz/lub udoskonalać plan biznesowy swojego przed-
sięwzięcia. W zajęciach mogą uczestniczyć studenci 
Uniwersytetu Pedagogicznego studiujący stacjonarnie
na drugim lub trzecim roku studiów pierwszego  

1 Szczegółowy plan kursu obejmuje 55 godzin w pierwszym module 
(EBC*L). Uczestnicy zapoznają się z  bilansem i  innymi sprawozda-
niami finansowymi jako źródłami informacji o firmie, analizą wskaź-
ników sytuacji gospodarczej firmy, rachunkiem i kalkulacją kosztów 
firmy oraz prawem spółek 
 

w szerszym kontekście

dr marta czyżewska 
instytut prawa i ekonomii up

stopnia albo na studiach drugiego stopnia, począwszy 
od pierwszego roku. Zainteresowane osoby mogą zgła-
szać się do jednego lub obydwu modułów, w zależności 
od swoich preferencji. 

W ramach projektu stworzone zostały trzy symu-
lacje biznesowe, dzięki którym uczestnicy projektu 
mogą zarządzać wirtualnymi przedsiębiorstwami 
i konkurować z innymi podmiotami na rynku. Są to: 
restauracja, szwalnia oraz sklep z produktami regio-
nalnymi – firmy o profilu usługowym, produkcyjnym 
i handlowym, prowadzone z uwzględnieniem popu-
larnej obecnie koncepcji społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu. Zdobyte kompetencje będą nieocenione 
zarówno we własnym biznesie, jak i na stanowisku 
menedżerskim w dowolnym przedsiębiorstwie. 

Informacje na temat aktualnych działań w ramach 
opisanego projektu znajdują się na stronie www.pro-
jekty.up.krakow.pl. Osoby zainteresowane mogą kon-
taktować się z dr Martą Czyżewską, pisząc na adres 
marta.czyzewska@up.krakow.pl.

W październiku 2020 roku w Instytucie Prawa i Ekonomii 
wystartowaliśmy z drugą edycją kursu przygotowującego 
do założenia i poprowadzenia własnej firmy! Dzięki dofi-
nansowaniu projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to 
the TOP” ze środków Unii Europejskiej studenci UP planu-
jący własny biznes albo karierę w przedsiębiorstwie mogą 
nieodpłatnie zdobywać praktyczną wiedzę biznesową. 

https://projekty.up.krakow.pl
https://projekty.up.krakow.pl
mailto:marta.czyzewska%40up.krakow.pl?subject=
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monika wąs

O przyszłości 
edukacji

Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Anna 
Budzanowska oraz były Wicepremier i Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin omówili 
zagadnienie z perspektywy decyzyjno-politycznej, Dy-
rektor ds. Rozwoju Biznesu Siemens Sp. z o.o. Ewa 
Mikos pod względem gospodarczym, a  z  perspek-
tywy pedagogów i  nauczycieli spojrzeli Prorektor  
ds. Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra-
kowie dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP, oraz Dyrektor 
Da Vinci Publicznej Szkoły Podstawowej w Krakowie 
Ewa Mauer. Wprowadzenia do tematu dyskusji do-
konał prof. dr hab. Jerzy Hausner (UEK), były wice-
premier i minister, a podsumowania dyskusji – prof. 
dr hab. Jarosław Górniak, Prorektor ds. Rozwoju UJ. 
Asumpt do spotkania dał raport przygotowany przez 
Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. W pu-
blikacji „Poza horyzont – Kurs na edukację. Przyszłość 
systemu rozwoju kompetencji w Polsce”1 wymieniono 
kompetencje, które będą, a często już są poszukiwane 
przez pracodawców u potencjalnego pracownika. Nie 
zadziwia, że jako jedne z pierwszych zostały podane 
umiejętności związane z  nowoczesnymi technolo-

1 Pełny raport jest dostępny na stronie fundacjagap.pl/program-dia-
log.

szkoła mistrzów

Sprawne funkcjonowanie systemu edukacji zależy od wielu 
czynników. Trzy perspektywy patrzenia na tę kwestię – pod-
czas wrześniowej konferencji online „Przyszłość edukacji. 
Czy potrzebujemy w Polsce nowego systemu kształtowania 
kompetencji?” – przedstawili eksperci: dr Anna Budza-
nowska, dr Jarosław Gowin, prof. dr hab. Jarosław Górniak, 
prof. dr hab. Jerzy Hausner, dyr. Ewa Mauer, dyr. Ewa Mikos 
oraz dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP. Spotkanie popro-
wadził Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

giami czy szybką adaptacją do zmian. Doceniane są 
również zdolności krytycznej analizy i rozwiązywa-
nia złożonych problemów oraz podejmowania decy-
zji. Kluczowe są umiejętności pomagające w sprawnej 
i efektywnej współpracy – nawiązywanie i budowanie 
relacji oraz rozwiązywanie konfliktów. Nie pominię-
to także kreatywności, elastyczności intelektualnej 
oraz dobrej organizacji własnej pracy (nazywanej po-
pularnie „umiejętnością organizacji siebie w czasie”) 
oraz wytrwałości2. W raporcie postawiono tezę, że 
system edukacji, który powinien pomóc w kształto-
waniu pożądanych kompetencji i postaw społecznych, 
nie spełnia tej roli należycie. Obok wielu problemów 
wskazano również na te bezpośrednio związane ze 
szkolnictwem wyższym – potrzebę ciągłego i syste-
matycznego podnoszenia kompetencji przez obecnie 
pracujących nauczycieli oraz przygotowanie kolejnych 
kadr dla oświaty3. 

„Niezwykle ważne z punktu widzenia kształtowania 
w procesie edukacji dzieci i młodzieży kompetencji, 

2 Więcej o  tej kwestii można przeczytać w  artykule Justyny Chyli 
z Akademickiego Biura Karier UP.
3 Warto przeczytać tekst na temat badań kompetencji nauczycieli na 
starcie, które obecnie prowadzi zespół pod kierunkiem dr hab. Joanny 
M. Łukasik, prof. UP.

https://fundacjagap.pl/program-dialog/
https://fundacjagap.pl/program-dialog/
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Ważna jest 
świadomość konieczności 

rozwijania kompetencji 
przedsiębiorczych  

w ramach realizacji
wszystkich przedmiotów 

szkolnych czy 
akademickich, a nie tylko 
lekcji czy kursów z zakresu 

przedsiębiorczości.

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto



53które pozwolą im znaleźć swoje miejsce w dynamicz-
nie zmieniającym się świecie, jest przygotowanie 
odpowiednich nauczycieli. Istotne jest tu nie tylko 
przygotowanie ich pod względem merytorycznym do 
nauczania danego przedmiotu, ale także wykształcenie 
kompetencji wykraczających poza te związane z samą 
organizacją procesu kształcenia i wychowania. Jedną 
z  takich kompetencji, którą możemy określić jako 
kompetencję przyszłości, jest przedsiębiorczość – ro-
zumiana nie wąsko, jako gotowość do prowadzenia 
własnego biznesu, ale szeroko, zgodnie z  europej-
ską deskrypcją przedsiębiorczości jako kompetencji 
kluczowej w systemie edukacji. W tym ujęciu jest to 
między innymi zdolność wykorzystywania szans i po-
mysłów, opierająca się na kreatywności, krytycznym 
myśleniu i umiejętności rozwiązywania problemów, 
podejmowanie inicjatywy, proaktywność, wytrwałość 
w dążeniu do celu i umiejętność synergicznego współ-
działania, a także świadomość konieczności ciągłego 
samorozwoju. Tylko taki przedsiębiorczy nauczyciel, 
niezależnie od tego, jakiego przedmiotu będzie uczył, 
jest w stanie kształtować kompetencje przedsiębiorcze 
swoich uczniów i studentów”– stwierdził Prorektor ds. 
Kształcenia dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP.

Studenci UP mogą rozwijać wymienione w raporcie 
i dyskutowane w trakcie konferencji kompetencje przy-
szłości podczas regularnych kursów na studiach czy 
w ramach praktyk zawodowych. Mają możliwość dzia-
łania i sprawdzania się w trakcie aktywności w kołach 
naukowych4, mogą uczestniczyć w warsztatach, szko-
leniach oraz indywidualnych konsultacjach z dorad-
cami zawodowymi5. Absolwenci mają możliwość pod-
noszenia kompetencji dzięki oferowanym na naszym 
uniwersytecie studiom podyplomowym oraz licznym 
kursom proponowanym przez Uniwersytet Drugiego 
Wieku6. Dla tych najbardziej ambitnych i wiążących 
swoją przyszłość z nauką mamy szeroką ofertę studiów 
doktoranckich7. Co jeszcze jako Uniwersytet Pedago-
giczny możemy zrobić, aby poprawić jakość edukacji  

4 W tym wydaniu „Commentarii Academici” można przeczytać o wy-
nikach badań przeprowadzonych przez jedno z kół naukowych. Arty-
kuł przygotowali dr Mateusz Szast i Karolina Gąsior.
5 Więcej informacji o wakacyjnej działalności i planach Akademickie-
go Biura Karier można znaleźć w tekście Patrycji Pancerz.
6 Projekt ma własną stronę internetową, na której można zapo-
znać się z tematami szkoleń oraz harmonogramem rekrutacji – u2w. 
up.krakow.pl.
7 Kandydaci mogą znaleźć informacje o  Szkole Doktorskiej UP  
na stronie internetowej szkola-doktorska.up.krakow.pl.

i motywować studentów i absolwentów do ciągłego 
podnoszenia kompetencji? „Ważna jest tu świadomość 
konieczności rozwijania kompetencji przedsiębior-
czych w ramach realizacji wszystkich przedmiotów 
szkolnych czy akademickich, a  nie tylko lekcji czy 
kursów z zakresu przedsiębiorczości. Mamy tu bo-
wiem do czynienia raczej z procesem uczenia się czy 
stawania się przedsiębiorczym. Dlatego konieczne 
jest właściwe podejście nauczycieli do uczniów i stu-
dentów, przede wszystkim stosowanie odpowiednich 
metod kształcenia, z  reguły innych niż tradycyj-
ne metody podające. Bardziej tutaj chodzi przecież 
o inspirowanie uczniów i studentów do rozwijania 
w sobie tych kompetencji niż o przekazywanie wie-
dzy, jak być przedsiębiorczym. Ważna jest tu jednak 
także świadomość uczniów i studentów, jak istotna 
jest przedsiębiorczość i inne kompetencje kluczowe 
w ich życiu prywatnym i przyszłej aktywności zawo-
dowej, niezależnie od charakteru wykonywanej pracy 
i zajmowanego stanowiska. Tę świadomość musimy 
jako nauczyciele kształtować na wszystkich etapach 
edukacji i kierunkach kształcenia uniwersyteckiego” – 
wyjaśnia dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP.

Konieczne jest właściwe 
podejście nauczycieli do 

uczniów i studentów, przede 
wszystkim stosowanie 
odpowiednich metod 

kształcenia, z reguły innych 
niż tradycyjne metody 

podające.

https://u2w.up.krakow.pl/
https://u2w.up.krakow.pl/
https://szkola-doktorska.up.krakow.pl
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dr hab. danuta piróg, prof. up
dr agnieszka świętek
instytut geografii up

Laboratorium edukacji 
geograficzno-przyrodniczej

W  ramach innowacyjnej koncepcji kształcenia na-
uczycieli geografii i przyrody GEO ETOS, realizowanej 
od roku akademickiego 2019/2020 jako część zadań 
projektu „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wycho-
wawca”1 w Instytucie Geografii, oddano do użytku 
laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej. 
Pracownia mieści się na czwartym piętrze w salach 
416 i 416A. Inwestycja została sfinansowana z fun-
duszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz 
ze środków uczelni i Instytutu Geografii. Twórczy-
niami koncepcji i kierowniczkami merytorycznymi 
przedsięwzięcia są dr hab. Danuta Piróg, prof. UP, 
i dr Agnieszka Świętek. 

1 POWR.03.01.00-00-P008/16. 

szkoła mistrzów

Laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej 
ma służyć do realizacji kursów zawodowych, przygo-
towujących studentów specjalności nauczycielskiej  
do wykonywania pracy w zawodzie nauczyciela geo-
grafii, przyrody oraz wiedzy o społeczeństwie. Jest to 
jedyna w Polsce pracownia, która symuluje naturalne –  
ale w wyższym standardzie niż w typowej szkole – waru- 
nki szkolne. Dzięki temu laboratorium umożliwia 
studentom jak najlepsze „wczucie się” i „odgrywanie 
roli” nauczyciela, przetrenowanie się w tej roli poprzez 
wypróbowanie szerokiego spektrum technik, metod 
i środków pracy z uczniem w różnym wieku i z różnymi 
potrzebami edukacyjnymi. W laboratorium znajdują 

Od lewej: dr hab. Danuta Piróg, prof. UP, oraz dr Agnieszka Świętek
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Od lewej: dr hab. Danuta Piróg, prof. UP, oraz dr Agnieszka Świętek

się także stanowiska stojące oraz pozwalające na 
większą aktywność ruchową uczniom, np. uczniom 
z nadpobudliwością psychoruchową. Pracownia ma 
także przenieść studentów w atmosferę pokoju na-
uczycielskiego. 

Jako scenografia świetnie zaplanowanej szkoły 
„w pigułce” laboratorium składa się z następujących czę-
ści: małej sali do prowadzenia wykładów w niewielkiej 
grupie studentów (416A) oraz dużej sali podzielonej 
na cztery moduły (sala 416 połączona drzwiami z salą 
416A). Moduł pierwszy to kącik do zajęć prowadzonych 
na podłodze (zajęcia z dziećmi szkoły podstawowej 
prowadzone na podłodze lub wykładzinie dywano-
wej). Kolejna część to obszar do zajęć „mobilnych” – 
z łatwo przesuwanymi krzesłami z rozkładanymi pul-
pitami – po to, by studenci mogli pracować indywi-
dualnie lub grupowo, siedząc, stojąc, zmieniając bez 
trudu położenie. Moduł trzeci to część do zajęć przy 
wspólnym dużym stole z wykorzystaniem laptopów, 
a czwarty to kącik pełniący rolę „pokoju nauczyciel-
skiego”, ksero z małym aneksem kuchennym.

Każdy z  modułów jest wyraźnie oddzielony od 
pozostałych i w pełni wyposażony w środki dydak-
tyczne. Studenci mają do dyspozycji 48 pomocy (oka-

zów, modeli, przyrządów pomiarowych) do edukacji 
geograficznej i przyrodniczej, 65-calową tablicę inter- 
aktywną w postaci monitora dotykowego UltraHD,  
9 laptopów do pracy dwójkami, okulary VR, sprzęt do 
rejestracji zajęć (zakup w realizacji), kserokopiarkę, 
atlas interaktywny i edukacyjne programy multime-
dialne. W laboratorium znajduje się także tematyczna 
biblioteczka z najnowszymi zagranicznymi i krajowy-
mi publikacjami dotyczącymi nowoczesnego kształ-
cenia przyrodniczego i  geograficznego (21 pozycji 
literatury) oraz podręcznikami, zeszytami ćwiczeń, 
atlasami szkolnymi do geografii i przyrody (51 pozycji). 

1 października 2020 roku odbyło się uroczyste 
otwarcie pracowni przez Rektora prof. dr. hab. Pio-
tra Borka oraz Prorektorów: dr hab. Alicję Panasie-
wicz, prof. UP; dr. hab. Tomasza Rachwała, prof. UP;  
dr. hab. Michała Rogoża, prof. UP, i dr Annę Stoliń-
ską. W spotkaniu wzięli również udział przedstawi-
ciele Instytutu Geografii: dr Wioletta Kilar (Dyrektor),  
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP (Zastępca Dyrektora) 
oraz kierowniczki merytoryczne projektu – dr hab. Da- 
nuta Piróg, prof. UP, i dr Agnieszka Świętek.

Pracownie Laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej

Fotografie: Grzegorz Wajda/wajdafoto



56

dr mirosława sajka 
instytut matematyki up

Rozwijanie myślenia funkcyjnego  
na wszystkich etapach 
matematycznego kształcenia 
w ramach projektu unijnego „FunThink”

W sierpniu 2020 roku uzyskał finansowanie projekt 
o nazwie „Enhancing functional thinking from prima-
ry to upper secondary school” (ID: KA203-2ACBA170) 
o akronimie „FunThink” w ramach konkursu „Era-
smus+ KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany 
dobrych praktyk” w kategorii „KA203 – Partnerstwa 
strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego”. W pro-
jekt zaangażowanych jest osiem uniwersytetów. Insty-
tucją wnioskującą i zarazem koordynatorem jest Uni-
wersytet Pedagogiczny w Ludwigsburgu (Pädagogische 
Hochschule Ludwigsburg, Niemcy), a wśród partnerów 
oprócz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie są: 
Uniwersytet Pawła Józefa Šafárika w Koszycach (Uni-
verzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Słowacja), 
Uniwersytet Cypryjski (University of Cyprus), Uni-
wersytet Nauk Stosowanych iPabo w Amsterdamie 
(Hogeschool iPabo, Stichting IPABO, Holandia), Uni-
wersytet w Utrechcie (Universiteit Utrechtuu, Holan-
dia) oraz dwie niemieckie instytucje współpracujące: 
Uniwersytety w Koblencji-Landau oraz w Osnabrück 
(Universität Koblenz-Landau, Universität Osnabrück). 
Współtwórcami projektu i wykonawcami z ramienia 
Uniwersytetu Pedagogicznego są dr Mirosława Sajka 
(Katedra Edukacji Matematycznej, Instytut Matema-
tyki) oraz dr hab. Roman Rosiek (Instytut Fizyki). 

W ramach dyscypliny matematyki funkcję można 
uznać za podstawowe jej pojęcie. Natomiast myślenie 
funkcyjne, rozumiane jako sposób myślenia o relacjach, 
zależnościach i  zmianach, jest również potrzebne 
podczas pracy nad wielorakimi problemami z innych 
dyscyplin i dziedzin (np. w naukach przyrodniczych, 
geografii, naukach społecznych), ale także w życiu za-

szkoła mistrzów

wodowym człowieka (np. związanym z naukami ścisły-
mi, ekonomią, medycyną lub psychologią). Myślenie 
funkcyjne jest także kluczowe w życiu codziennym. 
Musi być uruchomione choćby przy modelowaniu 
i rozumieniu modelu rozprzestrzeniania się wirusa, 
takiego jak obecny COVID-19, czy przy monitorowaniu 
spłaty kredytu bankowego. Niestety, istnieje wiele 
badań dydaktycznych i dowodów empirycznych na 
to, że myślenie funkcyjne sprawia uczniom ogromne 
trudności na wszystkich poziomach matematyczne-
go kształcenia. To z kolei może mieć dalsze poważne 
konsekwencje, może rodzić szersze niepowodzenia 
szkolne, a także negatywnie rzutować na późniejsze 
uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. 

Projekt „FunThink”, osadzony w programie „Współ-
praca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”, 
ma na celu poprawę tej sytuacji poprzez wzmocnienie 
funkcyjnego myślenia uczniów. Każda z instytucji 
współpracujących w ramach projektu, a w szczególno-
ści członkowie zespołu projektowego wniosą do niego 
swoją specjalistyczną wiedzę i wieloletnie doświad-
czenie we wspieraniu uczniów poprzez efektywne 
metody nauczania, kształcenie przyszłych nauczy-
cieli matematyki oraz doskonalenie zawodowe czyn-
nych nauczycieli matematyki. Wprawdzie partnerzy 
projektu w ramach codziennych zadań koncentrują 
się na różnych typach szkół, w swoich krajach mają 
różne systemy edukacyjne i różne podstawy progra-
mowe, a także odmienne uwarunkowania kulturowe, 
jednak łączy ich wspólna wizja, że nauczanie mate-
matyki można znacznie ulepszyć poprzez wzmocnie-
nie myślenia funkcyjnego na wszystkich poziomach 
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kształcenia – od szkoły podstawowej poprzez szkoły 
średnie aż do kształcenia przyszłych nauczycieli ma-
tematyki. W tym celu kluczowe znaczenie ma wypra-
cowanie skutecznych koncepcji nauczania i uczenia się 
w kontekście pracy z uczniami, a także odpowiednie 
kształcenie przyszłych nauczycieli, a następnie ich 
doskonalenie zawodowe. 

Głównym celem tego projektu jest poprawa myśle-
nia funkcyjnego w perspektywie ponadnarodowej, 
w oparciu o specyficzną i uzupełniającą się wiedzę 
partnerów. Dlatego jednym z zamierzeń jest opraco-
wanie tzw. środowisk uczenia się, które można wdrożyć 
na lekcjach matematyki w celu wspierania funkcyj-
nego myślenia uczniów i które umożliwią im naukę 
poprzez dociekanie i badanie. Te środowiska uczenia 
się będą w innowacyjny sposób łączyć takie elementy, 
jak uczenie się z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, 
obserwacji świata rzeczywistego i wykonywania do-
świadczeń w celu wdrażania uczenia się poprzez bada-
nie. Wprawdzie wszystkie te elementy były przedmio-
tem wielu badań empirycznych z zakresu dydaktyk 
szczegółowych nauk ścisłych i przyrodniczych, a nie-
które z nich częściowo dowiodły korzyści w nauczaniu 
o funkcjach, ale nigdy nie zostały one kompleksowo 
połączone w całość. Taka spójna koncepcja nauczania 
o funkcjach zostanie opracowana wraz z obszernymi 
przewodnikami dla nauczycieli w postaci wielostron-
nej trajektorii uczenia się, tj. wzmacniając myślenie 
funkcyjne w spójny i ciągły sposób, łącząc różne etapy 
kształcenia, a tym samym scalając nauczanie różnych 

Myślenie funkcyjne, 
rozumiane jako sposób 

myślenia o relacjach, 
zależnościach i zmianach, jest 
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Wyniki projektu i odpowiadające im wyniki ewa-
luacji empirycznej wskazujące na ich skuteczność 
zostaną przedstawione w sześciu językach: angiel-
skim, niemieckim, niderlandzkim, polskim, słowac-
kim i greckim. Wraz z ogólnoświatową dostępnością 
platformy cyfrowej spodziewamy się szerokiego 
i trwałego wdrożenia wyników projektu na poziomie 
szkół i uniwersytetów, a tym samym wpływu na edu-
kację matematyczną w całej Europie. W szczególności 
platforma cyfrowa zapewni nauczycielom matematyki 
z Europy i spoza niej szerokie wsparcie przy wdrażaniu 
naszej innowacyjnej koncepcji kursu na lokalnych kur-
sach nauczycielskich. Ponadto regularne ponadnaro-
dowe spotkania projektowe i wspólnie opracowywane 
wydarzenia promujące będą rozpowszechniać wyniki 
projektu i wspierać ich szerokie wykorzystanie w kra-
jach Europy i poza nią. 

Mamy nadzieję, że zapowiedziana w skrócie nazwy 
projektu „FunThink” zabawa podczas nauki o funk-
cjach i zarazem radość płynąca z efektywnego rozwi-
jania myślenia funkcyjnego dzięki temu projektowi 
stanie się rzeczywistością zarówno dla uczniów na 
różnych etapach matematycznego kształcenia, jak i dla 
przyszłych i czynnych nauczycieli matematyki oraz 
dla dydaktyków zaangażowanych w pracę nad tym 
projektem.

klas funkcji i różnych aspektów tego pojęcia, które 
dotychczas często są nauczane w izolowany sposób.

Kolejnym celem projektu jest opracowanie odpo-
wiedniego kursu dla przyszłych nauczycieli matema-
tyki, który będzie miał na celu przygotowanie do pracy 
nad skutecznym rozwijaniem myślenia funkcyjnego 
ich przyszłych uczniów, z wykorzystaniem opraco-
wanych środowisk uczenia się. Specjalnie przygoto-
wane nagrania lekcji w klasach, pokazujące bardziej 
i mniej efektywne implementacje środowisk uczenia 
się, będą stanowiły dodatkowy materiał szkoleniowy, 
będą zachęcały do refleksji, profesjonalnej analizy 
i wymiany wniosków między uczestnikami kursu na 
temat rozwijania myślenia funkcyjnego uczniów, któ-
re stanowi ważny warunek wstępny ich przyszłego 
sukcesu zawodowego.

Wypracowane środowiska uczenia się przygotowane 
dla uczniów oraz kursy dla przyszłych i czynnych na-
uczycieli będą uwzględniać i łączyć różne wymagania 
kulturowe i programowe partnerów, a tym samym 
zapewnią wysoki potencjał transferowy. Aby zwiększyć 
liczbę beneficjentów projektu, kolejnym jego celem 
jest uruchomienie otwartej, edukacyjnej, interaktyw-
nej i wielojęzycznej platformy cyfrowej wyposażonej 
w produkty projektu. Zintegrowane forum użytkow-
ników umożliwi nauczycielom, osobom kształcącym 
nauczycieli i badaczom angażowanie się w interakcje 
ponadnarodowe, wymianę pomysłów i doświadczeń, 
analizę praktyk i uczenie się od siebie nawzajem z za-
kresu myślenia funkcyjnego i nie tylko. 

Mamy nadzieję, że zabawa 
podczas nauki o funkcjach 
i zarazem radość płynąca 
z efektywnego rozwijania 

myślenia funkcyjnego  
dzięki temu projektowi 

stanie się rzeczywistością.
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Konkurs na okładkę
„Commentarii Academici”

KONKURS

c/a

Zależy nam na pokazywaniu talentów naszych studentów i absolwen-
tów szerszemu gronu odbiorców oraz na promowaniu sztuki tworzonej 
przez osoby związane z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Na 
okładce każdego wydania czasopisma będzie publikowana praca jednego 
studenta lub absolwenta, która zostanie wybrana przez dr Magdalenę 
Koziak-Podsiadło, wykładowcę w Instytucie Nauk o Informacji UP,  
odpowiedzialną za projekt graficzny „Commentarii Academici”.
 
Na kartach czasopisma omówimy także dotychczasowy dorobek ar-
tystyczny studenta lub absolwenta, zakres jego zainteresowań itp. To 
bardzo dobry sposób na pokazanie swoich osiągnięć środowisku nauko-
wemu i artystycznemu.

Propozycje do najbliższego numeru można przesyłać na adres
czasopismo@up.krakow.pl do 25 listopada 2020 roku. 
Kolejne terminy będą podawane na bieżąco w każdym numerze „CA”. 
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: 
www.up.krakow.pl/uniwersytet/commentarii-academici. 

Zespół redakcyjny czasopisma zaprasza studentów 
oraz absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego do 
nadsyłania swoich prac artystycznych (kompozycji ma-
larskich, rysunków lub grafik, ilustracji), które mogą 
wziąć udział w konkursie na okładkę „Commentarii 
Academici”.

mailto:czasopismo%40up.krakow.pl?subject=
https://www.up.krakow.pl/uniwersytet/commentarii-academici
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