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Władze Stowarzyszenia w okresie 18/10/2008 – 17/10/2009 

 Rada Naukowa: Rektor UW, JM prof. dr hab. Katarzyna 

Chałasińska-Macukow (Przewodnicząca), prof. UW dr hab. Anna Jedynak 

(Sekretarz), dr hab. Anna BroŜek, prof. dr hab. Marek Safjan, prof. dr 

hab. inŜ. Ryszard Tadeusiewicz 

 Zarząd: Tymon Słoczyński (Przewodniczący), Weronika CzyŜewska, 

Mateusz Grochowski, Leopold Hess, Adam Izdebski 

 Komisja Rewizyjna: Anna Sterczyńska (Przewodnicząca), Adam 

Gendźwiłł, Agnieszka Podpora 
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[ I ]  P I R A M I D A  W I E D Z Y  

 

Program Tutorialny 

Collegium Invisibile od początku swojego istnienia za jeden z 

najwaŜniejszych celów stawia sobie umoŜliwianie najlepszym studentom 

polskich uczelni podejmowania indywidualnej współpracy z tutorami, 

wybitnymi naukowcami z polskich i zagranicznych uczelni. W roku 

akademickim 2008/09 zawiązała się wyjątkowo duŜa liczba 37 par 

tutorialowych, z czego 6 tutorów zatrudnionych jest na uczelniach 

zagranicznych: we Francji (2), Wielkiej Brytanii (2), Austrii (1) i Włoszech 

(1). PoniŜej zamieszczono listę powstałych par wraz z odpowiadającymi im 

dziedzinami studiów. 

 

student tutor dziedzina 
Małgorzata Adamczyk prof. Philippe Lejeune literaturoznawstwo 

Adam Andrzejewski 
dr hab. Mariusz 

Grygianiec / dr Marek 
Blaza SJ 

filozofia / teologia 

Łukasz Biskupski prof. Anna Zeidler-
Janiszewska kulturoznawstwo 

Marta Borkowska prof. Barbara Kamińska psychologia 

Łukasz Cieślak prof. Małgorzata 
Masternak-Kubiak prawo 

Weronika CzyŜewska prof. Zbigniew Osiński teatrologia 
Magdalena Danek prof. Michał du Vall prawo 

Jerzy Dudek dr Marek Cichocki historia idei 
Adrianna Fabijańska prof. Tomasz Stawecki prawo 
Klementyna Glińska dr Krzysztof Rzepkowski kulturoznawstwo 

Dorota Gołuch prof. Donna Landry literaturoznawstwo 
Hanna Górka dr Jakub Niedźwiedź literaturoznawstwo 

Mateusz Grochowski prof. Karol Weitz prawo 

Leopold Hess dr hab. Agata Bielik-
Robson 

filozofia 

Adam Izdebski ks. dr hab. Jan śelazny język syryjski 

Jacek Jędrysiak prof. Anna Wolff-Powęska historia 

Krystian Jobczyk prof. Claudio Bernardi logika 
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Łukasz Knap dr Iwona Kurz kulturoznawstwo 
Marta Kołczyńska dr Ger Duijzings kulturoznawstwo 

Aleksandra Kremer prof. Jerzy Jarniewicz literaturoznawstwo 
Joanna Kulas dr Dorota Sajewska tańcoznawstwo 

Joanna Kusiak 
dr hab. Agata Bielik-

Robson filozofia 

Wojciech Maciejewski dr Rudolf Ostrihansky prawo 
Michael Morys-Twarowski  prof. Idzi Panic  genealogia 

Krzysztof Niewiadomski dr hab. Małgorzata 
Gmurczyk-Wrońska historia 

Agnieszka Podpora prof. Eugenia Prokop-
Janiec 

literaturoznawstwo 

Marcin Raiman prof. ElŜbieta Muskat-
Tabakowska 

językoznawstwo 

BłaŜej Skrzypulec 
dr hab. Joanna OdrowąŜ-

Sypniewska  filozofia 

Dominika Skutnik dr hab. Agata Bielik-
Robson literaturoznawstwo 

Tymon Słoczyński prof. Rudolf Winter-Ebmer ekonomia 

Agata Stasik dr hab. Agnieszka 
Niedźwieńska psychologia 

Tomasz Stefanek dr Dariusz Gawin filozofia 

Justyna Tabaszewska prof. Anna Zeidler-
Janiszewska kulturoznawstwo 

Marta Wójtowicz prof. Stefan Zawadzki historia 
Mikołaj Zaborowski prof. Marc Vérin medycyna 
Maciej Zaleśkiewicz dr Rafał Zakrzewski prawo 

Szymon Zaręba 
prof. Władysław 

Czapliński prawo 

 

 

Szkoła Letnia 

Tegoroczna XI Szkoła Letnia Collegium Invisible odbyła się w dniach 

4 – 12 września 2009 r. w Domu Pracy Twórczej w Wigrach. Wzięło w niej 

udział 11 studentów Collegium Invisibile, którzy prowadzili zajęcia dla 19 

podopiecznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. W ramach Szkoły 

studenci CI przeprowadzili ogółem 9 zajęć, z których dwoje było 

prowadzonych wspólnie przez dwie osoby (team-teaching). Zajęcia 
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składały się z pięciu 1,5-godzinnych spotkań o charakterze warsztatowym. 

Jedne, wcześniej zaplanowane zajęcia nie odbyły się. 

Osobnym, równie istotnym, elementem Szkoły były referaty 

podopiecznych, nad którymi opiekę sprawowali studenci CI. Po kaŜdym 

15-minutowym referacie następowała dyskusja. Na zakończenie Szkoły, 

studenci CI dokonali wyboru najlepszych referatów, które nagrodzono 

nagrodami ksiąŜkowymi. Podopieczni w ramach podsumowania Szkoły 

dokonali z reguły pozytywnej oceny zajęć, wypełniając ankiety 

ewaluacyjne. 

Uczestnicy Szkoły wzięli równieŜ udział w całodziennym spływie 

kajakowym oraz zwiedzili Ośrodek Pogranicze – sztuk, kultur, narodów w 

Sejnach i dwór w Krasnogrudzie, związany z rodziną Czesława Miłosza. 

Szkoła została zorganizowana dzięki dotacji z Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich MPiPS. Przygotowanie Szkoły Letniej koordynował Kamil 

Łuczaj, przy współpracy Magdaleny Hoły i Adama Izdebskiego. 

 

Imię i nazwisko 
collegianta 

Tytuł prowadzonych 
zajęć 

Podopieczni (uczestnicy Szkoły) 
i ich referaty 

Edyta Charzyńska 
Metafora – 

uciekinierka z krainy 
dosłowności 

Aleksandra Dąbkowska, 
Paradoks cywilizacji XXI wieku 

– głód i obŜarstwo 

Karolina Ćwiek Czechy dla 
początkujących 

Ewa Uniejewska, Teatr 
Krzysztofa Warlikowskiego 
Marcin Antczak, Wczesna 

twórczość Marka Hłaski jako 
odbicie realiów Polski lat 50. XX 

wieku 

Mateusz Grochowski 
Między 

pozytywizmem a 
prawem natury 

Dominik Dąbrowski, Kiedy 
racjonalność staje się 

problemem? O pułapkach i 
trudnościach związanych z 

(pozornie) racjonalnym 
podejmowaniem decyzji 



6 

 

Bartosz Helfer 

Funkcje poznawcze 
w ujęciu 

psychologicznym, 
biologicznym i 
filozoficznym 
(wspólnie z 
Mikołajem 

Zaborowskim) 

Piotr Kowrygo, Determinizm i 
indeterminizm 

Tomasz Janyst Demokracje 
liberalne a Chiny 

ElŜbieta Durlej, Postrzeganie 
przez Polaków woj. 

świętokrzyskiego w aspekcie 
turystyki 

Kamil Łuczaj 
Tomasz Mann i Artur 

Schopenhauer 

Monika Woźniak, Symbol daje 
do myślenia – kilka słów na 
temat hermeneutyki Paula 

Ricoeura 

Michał Zdunik, Warszawskie 
spektakle Jerzego 
Grzegorzewskiego 

Piotr Wymysłowski, Bolesława 
Leśmiana filozofowanie 

wierszem 

Agata Grzybowska, Strzelaj i 
płacz - o strategiach 

przedstawiania wojny w 
literaturze i filmie Izraela 

ostatnich lat 

Krzysztof 
Niewiadomski 

Kultura i polityka w 
XX-wiecznych Polsce 

i Rosji 

Natalia Skłodowska, Historia 
najpopularniejszych uŜywek 

(kawy, herbaty, tytoniu, kakao) 

Aleksander Klimek, Austriackie 
teorie stóp procentowych 

Małgorzata Stanik, Gatunki 
jednorazowe Mirona 

Białoszewskiego 

Joanna Przybek 

Tajemnice naukowe 
ludzkiego Ŝycia 

(wspólnie z Jowitą 
Woźniak) 

Joanna Klonowska, Chaperony 
białka opiekuńcze 

Wojciech Cymes – Wpływ 
uŜycia enzymu pektynazy 
podczas produkcji soku 

jabłkowego na postrzeganie 
jego smaku, w zaleŜności od 

płci i wieku konsumenta 

Olena Borowik, Zmysły 
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Przemysław Staroń 
Islam – religia pełna 

tajemnic 

Rafał Wojno, Rywalizacja 
hiszpańsko-portugalska na 
przełomie XV i XVI wieku 

Jowita Woźniak 

Tajemnice naukowe 
ludzkiego Ŝycia 

(wspólnie z Joanną 
Przybek) 

Tomasz Cymes, Badania nad 
metabolizmem alkoholu 
zawartego w produktach 

spoŜywczych w ludzkim ciele 

Michał Kurtys, Wprowadzenie 
do teorii sygnałów – czyli jak 

matematyka pomaga wykrywać 
schorzenia na obrazach 

medycznych, a takŜe sprawia, 
Ŝe rozmowy telefoniczne są 

tańsze 

Mikołaj Zaborowski 

Funkcje poznawcze 
w ujęciu 

psychologicznym, 
biologicznym i 
filozoficznym 
(wspólnie z 
Bartoszem 
Helferem) 

Dominika Labochka, Wnikliwy 
wywiad środowiskowy źródłem 

prawidłowej diagnozy 
medycznej 

 

 

Wioska Olimpijska 

 Wioska Olimpijska Collegium Invisibile odbyła się w tym roku juŜ po 

raz drugi, w dniach 21 – 30 sierpnia w CiąŜeniu nad Wartą. W 

dziesięciodniowym obozie naukowo-integracyjnym, przygotowanym przez 

studentów Collegium dla licealistów, wzięli udział laureaci 8 

humanistycznych olimpiad przedmiotowych – Literatury i Języka 

Polskiego, Artystycznej, Filozoficznej, Historycznej, Języka Łacińskiego, 

Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz 

Wiedzy o Unii Europejskiej. Ostatecznie w projekcie wzięło udział 24 

olimpijczyków i 12 studentów Collegium. Formuła projektu – tak jak w 

zeszłym roku – opierała się głównie na autorskich zajęciach 

przygotowywanych przez studentów, warsztatach przeprowadzonych przez 

zaproszonych do udziału w projekcie pracowników naukowych oraz 

referatach przygotowywanych przez licealistów. 
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 Uczestnicy projektu zostali wyłonieni w drodze internetowej 

rekrutacji. Z pomocą finansową UW zostały wydrukowane foldery-

zaproszenia na Wioskę Olimpijską, przekazane 8 komitetom głównym, 

organizującym wybrane przez nas olimpiady przedmiotowe. Został 

opracowany serwis internetowy www.wioskaolimpijska.ci.edu.pl z 

systemem rekrutacyjnym. Komisja Rekrutacyjna, wybrana spośród 

studentów Collegium, wyłoniła grupę uczestników (wraz z listą 

rezerwową), stosując przede wszystkim kryteria potencjału naukowego i 

potencjalnych korzyści moŜliwych do osiągnięcia w wyniku uczestnictwa w 

obozie. Następnie został ułoŜony plan zajęć, optymalnie zgodny z 

preferencjami zakwalifikowanych uczestników. 

 

Zajęcia podczas Wioski Olimpijskiej 2009: 

Małgorzata Adamczyk – Śladami Medei na przestrzeni dziejów 

Łukasz Cieślak – Traktat z Lizbony 

Weronika CzyŜewska, Agnieszka Podpora – Wykorzenienie czy eksplozja 

pamięci? 

Leopold Hess – Po co pisać historię? 

Adam Izdebski – Antyczne chrześcijaństwo 

Łukasz Knap – Ciało w filmie 

Aleksandra Kremer – Awangardowe koncepcje wiersza 

Marcin Raiman – Metafory pojęciowe 

Tymon Słoczyński – Wprowadzenie do teorii gier 

Agata Stasik – Demokracja, jakiej nie znamy 

Tomasz Stefanek – Filozofia polityczna Platona 

 

Ponadto kaŜdy uczestnik projektu był zobowiązany do przygotowania 

i wygłoszenia krótkiego, trwającego kwadrans referatu, który 

przygotowywał pod opieką collegianta juŜ przed rozpoczęciem Wioski w 

drodze konsultacji internetowych, by później moc ćwiczyć jego 
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wygłaszanie na miejscu na spotkaniach z opiekunem. Wygłoszono 

następujące referaty: 

 

olimpijczyk opiekun referatu temat referatu 

1. Sonia Auguścik Weronika CzyŜewska Czy moŜliwy jest powrót 
Orfeusza? – teatr jako Hades 

2. Michał Bieńkowski Tymon Słoczyński 

Teoria walki Kotarbińskiego i 
kryzysy giełdowe. Czyli 

dlaczego kiedyś ceny akcji i tak 
spadną? 

3. Agata Błaszczyk Marcin Raiman 
Nowomowa na nowo - 

komunikowanie polityczne w 
demokratycznej Polsce 

4. Daniel Brzeszcz Leopold Hess 
"Now, I wanna be your dog". 

Masochistyczne samoponiŜenie 
jako wyraz poŜądania 

5. Maciej Fabian Agata Stasik Miłość romantyczna - powroty, 
rewizje, transgresje 

6. Antoni Głowacki Łukasz Knap 

Realizacja schematu chanson 
de geste we współczesnej 
kulturze popularnej (na 

przykładzie filmu) 

7. Jędrzej 
Grodniewicz Weronika CzyŜewska 

„Prawdziwy teatr naszych 
czasów”- filozoficzne oblicze 
teatru absurdu na podstawie 

„Krzeseł” Eugena Ionesco 

8. Karolina Jóźwiak Aleksandra Kremer 
Pieśń romantyczna jako 

kompozytorska interpretacja 
poezji 

9. Paweł Kaczmarski Aleksandra Kremer 

"Od przypadku do przypadku" - 
case studies a współczesna 
poezja polska. Jak i gdzie 

zacząć? 

10. Anna Kawałko Tomasz Stefanek 

Dlaczego wspólnota? 
Antropologiczne podstawy teorii 

politycznej Alasdaira 
MacIntyre’a 

11. Tomasz Klemt Łukasz Cieślak 

Wprowadzenie euro w Polsce. 
Korzyści i zagroŜenia w 
perspektywie średnio- i 

krótkoterminowej 
12. Kacper 
Kowalczyk 

Małgorzata 
Adamczyk 

Teoria dzieła literackiego 
Romana Ingardena 
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13. Aleksandra 
Krogulska 

Agnieszka Podpora Pamięć w filozofii H. Bergsona 

14. Michał Kunik Agata Stasik 

Kiedy świat był jeszcze młody... 
Mit genezyjski w "Opowieściach 
z Narnii" C. S. Lewisa oraz "Stu 

latach samotności" G. Garcii 
Marqueza 

15. Joanna Luc Leopold Hess Wpływ nauk tajemnych na 
filozofię renesansu 

16. Maciej 
Malinowski Adam Izdebski 

"Nadczłowiek" Nietzschego a 
"Człowiek absurdalny" Camusa. 

Gdzie szukać wzorca 
etycznego? 

17. Dorota Masłej 
Małgorzata 
Adamczyk 

Wielowarstwowa budowa dzieła 
literackiego w teorii Romana 
Ingardena - na podstawie 

analizy fragmentu ksiąŜki Jeana 
Pierre'a Davidtsa „Mały KsiąŜę 

odnaleziony” 

18. Mariusz Maziarz Tymon Słoczyński 

Analiza techniczna w świetle 
hipotezy rynków efektywnych. 

Argument na rzecz 
indeterminizmu 

19. Paweł Ochmann Adam Izdebski 
Wolfgang Amadeusz Mozart - 

nieokrzesaniec-nonkonformista 
czy romantyczny idealista? 

20. Tomasz Pietrzak Łukasz Cieślak 
Dokąd zmierza islam? Między 
fundamentalizmem a kulturą 

Zachodu 

21. Izabela Sak Małgorzata 
Adamczyk 

Postaci kobiece w tragediach 
Ajschylosa, Sofoklesa, 

Eurypidesa - na przykładzie 
Orestei, Elektry i Medei 

22. Rita Winiarska Marcin Raiman 
Sposób kreacji czasu i 

przestrzeni w poezji Emily 
Dickinson i Sylvii Plath 

23. Barbara Wycisk Łukasz Knap Prawda i fikcja w literaturze 

24. Dawid Zimoch Leopold Hess 
Myślenie z pogranicza filozofii i 

teologii - filozoficzny status 
Objawienia i egzorcyzmu. 

 

Oprócz zajęć z collegiantami uczestnicy wzięli udział równieŜ w 

warsztatach z róŜnych dziedzin humanistycznych i przyrodniczych 

prowadzonych przez gości Wioski Olimpijskiej. Interdyscyplinarny wykład 
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o historii społecznej rock’n’rolla poprowadził prof. Tadeusz Sławek (UŚ), 

warsztaty socjologiczne – dr Marta Bucholc (UW), warsztaty filozoficzne – 

mgr Paweł Rojek (UJ) oraz warsztaty astronomiczne – mgr Sebastian 

Sobierski (UMK). W programie znalazł się równieŜ dzień wolny 

przeznaczony na wycieczkę po wielkopolskich zabytkach z czasów 

piastowskich. 

Udział w projekcie był dla wszystkich bezpłatny – jego koszty zostały 

pokryte w duŜej części ze środków dotacji z Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich MPiPS. Partnerem projektu był równieŜ Uniwersytet 

Warszawski, który sfinansował druk broszury informacyjnej. Patronat nad 

tegoroczną edycją Wioski Olimpijskiej sprawowała Rektor UW, JM prof. dr 

hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow. 

 W ankietach ewaluacyjnych, wypełnianych przez uczestników Wioski 

Olimpijskiej na koniec projektu, bardzo pozytywnie ocenione zostały 

zarówno warunki pobytu, jak i miejsce wybrane na tegoroczną Wioskę – 

kompleks pałacowy w CiąŜeniu, który został uŜyczony Stowarzyszeniu 

dzięki uprzejmości władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu. 

 Koordynatorką projektu była Aleksandra Kremer. W przygotowaniu 

wyjazdu do CiąŜenia uczestniczyli takŜe Tymon Słoczyński, Leopold Hess, 

Adam Gendźwiłł i Agnieszka Podpora. 

 

 

Pierwszy Tutor 

Celem programu, jednego z najnowszych przedsięwzięć w 

działalności Collegium, jest zapewnienie moŜliwości indywidualnej 

współpracy między studentami Collegium a uzdolnionymi podopiecznymi 

Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz innymi szczególnie 

uzdolnionymi uczniami wyłonionymi w ramach procedury rekrutacyjnej. 

Współpraca ta ma na celu, z jednej strony, umoŜliwienie podopiecznym 
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zdobycia podstaw warsztatu naukowego oraz pogłębienia wiedzy z 

interesujących ich dziedzin – z drugiej zaś, pozwala tutorom na 

doskonalenie umiejętności dydaktycznych przy okazji prowadzonej 

współpracy. 

W ubiegłorocznej, drugiej edycji programu (2008/09), wzięło udział 

20 par tutor-podopieczny, tj. o 6 par więcej niŜ w edycji wcześniejszej 

(2007 r.). Ogółem w programie wzięło udział 17 tutorów. Byli to przede 

wszystkim studenci Collegium Invisibile oraz trzy osoby spoza grona 

collegiantów (prowadzące tutoriale w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz 

z historii literatury). Podjęli oni współpracę z 20 podopiecznymi 

wyłonionymi przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci oraz z kilkoma 

osobami spoza tego grona. Po przeprowadzonej rekrutacji, od połowy 

października 2008 r. do połowy czerwca 2009 r. prowadzona była 

współpraca w ramach tutoriali, w wymiarze przeciętnie jednego spotkania 

(i jednego eseju) na dwa miesiące, zgodnie z oksfordzkim systemem 

tutorialu. Wymiernym efektem współpracy stało się 16 zbiorów esejów (w 

tym jeden w przygotowaniu). Cztery tutoriale zostały przerwane – w tym 

trzy z przyczyn leŜących po stronie podopiecznego i jeden z przyczyn 

leŜących po stronie tutora. Uzupełnieniem projektu były warsztaty 

edukacyjne dla tutorów zorganizowane w ramach V Obozu Naukowego 

Collegium Invisibile, prowadzone przez Adama Izdebskiego. 

  Koordynatorami programu Pierwszy Tutor w edycji 2008/09 byli 

Krzysztof Niewiadomski, Agata Stasik i Magdalena Budzińska. 

 

Lista rozpoczętych tutoriali: 

1) Małgorzata Adamczyk – Natalia Pałczyńska (diarystyka) 

2) Wojciech Bedyński – Patryk Szatan (historia/etnografia) 

3) Igor Boczarow – Szymon Olejniczak (chemia) 

4) Weronika CzyŜewska – Paweł Siechowicz (teatrologia) 

5) Daniel Dydak – Maciej Kensicki (socjologia) 

6) Adam Gendźwiłł – Grzegorz Ziemniak (geografia) 
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7) Adam Izdebski – Szymon Partyka (historia) 

8) Adam Izdebski – Liliana Sak (historia) 

9) Adam Izdebski – Magdalena Staniucha (psychologia) 

10) Aleksandra Kremer – Małgorzata Stanik (literaturoznawstwo) 

11) Joanna Kulas – Karolina Michałowska (historia literatury) 

12) Agata Pietrasik – Petra Skarupsky (historia sztuki) 

13) Marcin Raiman – Monika Woźniak (psychologia 

komunikacji/językoznawstwo/kognitywistyka) 

14) Paweł Schreiber – Wojciech Engelking (historia literatury) 

15) Dominika Skutnik – Karolina Wątroba (historia literatury) 

16) Tomasz Stefanek – Bartosz Wołodkiewicz (historia idei/filozofia 

polityki) 

17) Marcin Suskiewicz – Paweł Siechowicz (chemia) 

18) Marcin Suskiewicz – Bartosz śerebecki (chemia) 

19) Joanna Walewska – Michał Misiorek (historia sztuki) 

20) Marta Wójtowicz – Adam Pasierbek (historia) 

 

 

Obozy naukowe 

W dniach 17 – 19 kwietnia 2009 r. w Warszawie-Radości odbył się 

obóz naukowo-szkoleniowy „Liderzy w nauce”, sfinansowany ze środków 

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i spółki 

Kaizen Club. W programie spotkania znalazły się referaty studentów 

Collegium – wygłoszono 8 referatów z roŜnych dziedzin, w trzech sesjach 

tematycznych. Towarzyszyła im dyskusja na forum uczestników. Na kaŜde 

wystąpienie przewidziano 35 minut, łącznie z dyskusją. Drugim bardzo 

waŜnym elementem programu było szkolenie przeprowadzone przez 

trenerów ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów. Praca przebiegała w dwóch 

grupach warsztatowych. Szkolenie dotyczyło rozwijania kompetencji 

liderskich niezbędnych dla osób zaangaŜowanych w działalność naukową i 
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społeczną. Ponadto w sobotę 18 kwietnia odbyła się debata na forum 

uczestników spotkania na temat bieŜącej działalności stowarzyszenia. 

Miała ona na celu zaangaŜowanie nowo przyjętych studentów w prace 

Stowarzyszenia oraz podział obowiązków między koordynatorów 

poszczególnych projektów Collegium. PoniŜej zamieszczono szczegółowy 

program obozu. 

 

piątek, 17 kwietnia 

17.30-19.00 przyjazd, zakwaterowanie uczestników 

19.00 kolacja 

20.00 wieczór inauguracyjno-integracyjny 

 

sobota, 18 kwietnia 

9.00 śniadanie 

9.45-11.45 debata o projektach Collegium 

12.00-14.30 I część szkolenia Szkoły Liderów 

14.30 obiad 

15.00-18.00 II część szkolenia Szkoły Liderów 

19.00 kolacja 

20.00-21.00 sesja referatowa 

Wojciech Maciejewski, O prawie do osiedlenia się osób o polskim 

pochodzeniu na terytorium RP. 

Adam Izdebski, Monastyczność uniwersytetu – czy Ŝycie w szkole jest 

drogą do cnoty? Nisibis, Oxford, Cambridge. 

 

niedziela, 19 kwietnia 

9.00 śniadanie 

10.00-11.30 sesja referatowa 

Mikołaj Zaborowski, Neurobiologia motywacji i jej patologia w chorobie 

Parkinsona. 

Marta Wójtowicz, Święta sumeryjskie i babilońskie. 
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Łukasz Biskupski, Pionierzy kinematografii w Łodzi. 

11.30-12.00 przerwa na kawę 

12.00-13.30 sesja referatowa 

Michał Gołębiowski, Geometryczne konstrukcje klasyczne. 

Tymon Słoczyński, Zastosowanie ilościowych metod oceny sprawiedliwości 

systemu podatkowego. 

Jowita Woźniak, Zastosowanie neuronawigacji w leczeniu 

neurochirurgicznym. 

14.00 obiad i wyjazd  

 

 Jesienny obóz naukowy został zaplanowany na dn. 16 – 18 

października 2009 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym 

Uniwersytetu Łódzkiego, a znaczna część jego kosztów zostanie pokryta 

przez Uniwersytet Łódzki w ramach współpracy nawiązanej niedawno ze 

Stowarzyszeniem. W obozie zadeklarowało uczestnictwo 31 osób. Program 

spotkania składa się z trzech zasadniczych części: sesji referatowych, 

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz części 

integracyjnej. PoniŜej zamieszczono szczegółowy program obozu. 

 

piątek, 16 października 

17.00 obiadokolacja 

18.00-19.30 I sesja referatowa 

Wojciech Bedyński, Angielski klasztor w Irlandii – Mayo of the Saxsons. 

Szymon Zaręba, Zasada samostanowienia we współczesnym prawie 

międzynarodowym. 

BłaŜej Skrzypulec, Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 

punktu widzenia teorii systemowej N. Luhmanna. 

19.45-21.15 II sesja referatowa 

Jowita Woźniak, Wrodzone predyspozycje do uszkodzeń nerwu 

promieniowego. 
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Krystian Jobczyk, O argumencie z Supermodelu, czyli o neutralności 

pewnego twierdzenia limitacyjnego wobec stanowisk epistemologicznych. 

Karolina Ćwiek, Obraz i rola Pragi w czasie czeskiego odrodzenia 

narodowego. 

 

sobota, 17 października 

9.00 śniadanie 

9.45-11.15 I sesja referatowa 

Joanna Kusiak, Euro 2012 – nie dla idiotów? 

Agata Stasik, Badania nad pamięcią społeczną. 

Mateusz Grochowski, Poznanie prawdy w postępowaniu cywilnym. 

11.30-12.30 II sesja referatowa 

Klementyna Glińska, Arystoteles - wampir teatru zachodniego. Spojrzenie 

Florence Dupont. 

Krzysztof Niewiadomski, Sprawa Juliana Bruna z 1926 r. Uwarunkowania 

wewnętrznej debaty partyjnej w Komunistycznej Partii. 

13.00-16.00 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 

17.00 obiadokolacja 

18.30 wspólne wyjście na wernisaŜ wystawy „Polak, śyd, artysta. 

ToŜsamość a awangarda.” do Muzeum Sztuki. 

 

niedziela, 18 października 

9.00 śniadanie 

10.00-11.30 I sesja referatowa 

Ola Kremer, Problematyczne relacje literatury i liberatury. 

Tymon Słoczyński, Próba ekonometrycznej weryfikacji tezy o 

dyskryminacji płacowej kobiet w Polsce. 

Marta Borkowska, Czynniki psychologiczne wpływające na osiągnięcia w 

zakresie profesjonalnego wykonywania muzyki. 

12.00-14.00 II sesja referatowa 



17 

 

Magdalena Danek, Nowe podejście ekonomiczne do art. 82 TWE – zakaz 

naduŜywania pozycji dominującej. 

Kamila Jóźwik, Modyfikacje białek – klucz do zrozumienia raka? 

Jerzy Dudek, Prezydencja Niemiec w 2007 roku a Traktat Konstytucyjny. 

Dominika Skutnik, (temat w przygotowaniu) 

 

 

 

[ I I ]  I N N E  P R O J E K T Y  I  A K T Y W N O Ś C I  

S T O W A R Z Y S Z E N I A  

 

Rekrutacja 

W tym roku po raz drugi zastosowano procedurę rekrutacyjną 

opracowaną w roku akademickim 2007/08. Ponowne zastosowanie tej 

procedury z jednej strony potwierdziło jej zalety (pod warunkiem  

odpowiednich nakładów pracy) oraz pozwoliło opracować sugestie zmian. 

Koordynatorami rekrutacji w roku akademickim 2008/09 byli Adam 

Izdebski (organizacja etapu ustnego rekrutacji) i Tymon Słoczyński (akcja 

informacyjna o rekrutacji, koordynacja etapu pisemnego rekrutacji). 

Do I etapu (wypełnienie elektronicznych formularzy rekrutacyjnych) 

zgłosiło się 140 osób, spośród których 10% stanowili studenci tzw. 

kierunków nowych (studia przyrodnicze, ścisłe i techniczne). Zarówno 

dokonania, jak i wypowiedzi otwarte kandydatów oceniało wiele osób (w 

przypadku dokonań minimum dwie, w przypadku pytań otwartych – 12 

studentów Collegium). Na podstawie uśrednionych ocen i wag 

przyznanych poszczególnym wskaźnikom sumarycznym stworzono ranking 

kandydatów. Został on następnie przejrzany przez zespół studentów 

Collegium, który na podstawie rankingu oraz nadesłanych prac pisemnych 

stworzył ostateczną listę kandydatów, którzy zostali dopuszczeni do etapu 

ustnego (39 osób). 
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Egzaminy ustne zostały przeprowadzone w dniach 24 – 27 marca 

2009 r. (w wyjątkowych sytuacjach w innych terminach) w Warszawie. 

Członkami komisji rekrutacyjnej byli prof. Anna Jedynak, Tymon 

Słoczyński i Adam Izdebski. Egzaminowania podjęli się na prośbę 

Collegium: prof. ElŜbieta Artowicz, prof. Barbara Bokus, dr Marta Bucholc, 

prof. Anna Kubiak, dr Iwona Kurz, dr Joanna OdrowąŜ-Sypniewska, prof. 

Katarzyna Paprzycka, dr Karolina Pułka, dr Dorota Sajewska, prof. 

Krystyna SkarŜyńska, prof. Jacek Banaszkiewicz, dr Adam Balcer, prof. 

Jerzy Borejsza, dr Maciej Bukowski, prof. Bogdan Ciszek, prof. Władysław 

Czapliński, dr Wiesław Czernikiewicz, dr Adam Domurat, prof. Włodzimierz 

Lorenc, dr Przemysław Mikłaszewicz, prof. Damian Niwiński, dr Witold 

Sadowski, dr Krzysztof Skwierczyński, dr Marek Węcowski, prof. Piotr 

Węgleński, dr Szymon Wróbel, prof. Adam Ziółkowski. Do Collegium 

zostały przyjęte następujące osoby: 

1. Edyta Charzyńska (UŚ) 

2. Karolina Ćwiek (UW) 

3. Paweł Figurski (UW) 

4. Michał Gołębiowski (UW) 

5. Bartosz Helfer (UAM) 

6. Magdalena Hoły (UJ) 

7. Agnieszka Jakimiak (UW) 

8. Tomasz Janyst (UW) 

9. Miłosz Jóźwiak (UW) 

10. Kamila Jóźwik (UW) 

11. Kamil Łuczaj (UJ, AGH) 

12. Barbara Pomiechowska (UW) 

13. Joanna Przybek (UM Warszawa) 

14. Dominik RogóŜ (UJ) 

15. Przemysław Staroń (KUL) 

16. Joanna Szelegieniec (UJ) 

17. Justyna Szewczyk (UW) 
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18. Jowita Woźniak (AM Wrocław) 

 

Uroczysta immatrykulacja nowoprzyjętych studentów Collegium 

odbyła się 17 kwietnia 2009 r. w Sali Senackiej dawnej Biblioteki 

Uniwersyteckiej. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. inŜ. Ryszard 

Tadeusiewicz, wieloletni rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, a obecnie 

członek Rady Naukowej Collegium. 

 

 

Projekty badawcze 

W grudniu 2008 r. zakończył się okres realizacji projektów 

badawczych dofinansowanych w ramach pierwszego konkursu grantowego 

Collegium Invisibile. Pieniądze na granty, w łącznej kwocie 10 tys. zł, 

pochodziły z dotacji Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zrealizowanych 

zostało sześć projektów – indywidualnych lub w zespołach prowadzonych 

przez collegiantów. Prace wszystkich zespołów przyniosły dobre wyniki 

merytoryczne. Rozliczenie grantów, z wyjątkiem jednego, dla którego 

przedłuŜono okres rozliczenia o miesiąc, przebiegło poprawnie. Niemniej, 

w trzech przypadkach konieczny był zwrot znacznej części przyznanych 

pieniędzy. 

Na przełomie roku 2008 i 2009 odbyła się druga edycja konkursu 

grantowego. Pieniądze równieŜ pochodziły z dotacji FNP, tym razem 

jednak kwota wynosiła 16500 zł. Wnioski rozpatrywała Komisja Grantowa 

w składzie: prof. Anna Jedynak (przewodnicząca), dr Adam Kola i Daniel 

Dydak. Dofinansowano siedem projektów badawczych: 

(1) Okoliczności wydawania „Gazety śydowskiej” i jej 

funkcjonowanie w gettach Generalnej Guberni - kwerenda archiwalna 

(koordynator: Agnieszka Podpora), 3500 zł. 

(2) Konceptualizacja aktywności umysłowej w języku portugalskim 

(koordynator: Marcin Raiman), 3000 zł. 
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(3) Geta Vitalisa de Blois. Łacińska komedia elegijna na tle prądów 

intelektualnych w XII-wiecznej Francji (koordynator: Klementyna Glińska), 

2600 zł. 

(4) Związki sztuki i polityki – casus emigracji niepodległościowej po 

1939 roku (zagadnienia antropologiczne, tematy literackie i 

publicystyczne, konteksty psychosocjologiczne, komparatystyka) 

(koordynator: Dominika Skutnik), 2600 zł. 

(5) Doświadczenie opozycyjne w kontekście osobistej biografii. 

Szeregowi działacze NSZZ „Solidarność” regionu Mazowsze (koordynator: 

Agata Stasik), 2000 zł. 

(6) Granice kultury. Badanie młodych Sefardyjczyków w Izraelu 

(koordynator: Aleksandra Bilewicz), 1800 zł. 

(7) Elementy religijne i kościelne w obchodach pierwszej rocznicy 

niepodległości Republiki Kosowa (koordynator: Marta Kołczyńska), 900 zł. 

Z koordynatorami projektów zostały zawarte umowy grantowe, 

zakładające realizację projektów badawczych do końca listopada 2009 r. 

 

 

Współpraca z nowymi ośrodkami akademickimi 

Collegium Invisibile od początku swojego istnienia związane jest z 

Uniwersytetem Warszawskim. Jednym z priorytetów Zarządu w kadencji 

2008/09 było nawiązanie współpracy równieŜ z innymi uczelniami w 

Polsce. Cel ten udało się w duŜym stopniu zrealizować – kilka 

uniwersytetów pomogło Collegium w realizacji waŜnych projektów. 

We współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Collegium zorganizowało w Krakowie imprezę kulturalno-naukową 

„Karnawał w nauce i sztuce”. Koncert, który był głównym punktem 

imprezy został dofinansowany przez JM Rektora UJ. Rektor zaoferował 

równieŜ Collegium preferencyjne ceny w ośrodkach konferencyjnych UJ na 

organizację Wioski Olimpijskiej 2009. Niestety, z oferty tej Stowarzyszenie 
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nie mogło skorzystać, Ŝaden z ośrodków nie spełniał bowiem wymagań 

dotyczących rozmiaru i wyposaŜenia. 

 Wioska Olimpijska odbyła się więc w Domu Pracy Twórczej 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w CiąŜeniu. Dzięki wstawiennictwu 

JM Rektor UW, JM Rektor UAM zgodził się wynająć Collegium ten ośrodek 

za preferencyjną cenę. 

Collegium nawiązało równieŜ dobre relacje z Uniwersytetem 

Łódzkim, dzięki czemu moŜe za darmo skorzystać z ośrodka 

konferencyjnego UŁ podczas jesiennego obozu naukowego. 

Członkiem Rady Naukowej Collegium został wykładowca i były rektor 

Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. dr hab. inŜ. Ryszard Tadeusiewicz, co 

daje nadzieję na nawiązanie współpracy z tą uczelnią w najbliŜszej 

przyszłości. 

 

 

Fundraising 

Jednym z najwaŜniejszych celów Zarządu w roku akademickim 

2008/09 – zgodnie z priorytetami przedstawionymi podczas Walnego 

Zgromadzenia Członków z dn. 18 października 2008 r. – było znalezienie 

stabilnego sponsora celów statutowych Collegium, który ograniczyłby 

ryzyko związane z koniecznością corocznego ubiegania się o dotacje z 

róŜnych źródeł – głównie z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich MPiPS. 

Aby zrealizować ten cel, począwszy od października 2008 r., podjęto 

intensywne działania na dwóch zasadniczych płaszczyznach: 

przygotowano ofertę mecenatu skierowaną do potencjalnych partnerów 

biznesowych (duŜych korporacji i kancelarii prawnych), którą następnie 

rozesłano do kilkudziesięciu jednostek kaŜdego z tych typów, następnie 

kontrolując telefonicznie zainteresowanie potencjalnych partnerów; pisano 
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wnioski do konkretnych fundacji, zajmujących się wsparciem innych 

organizacji pozarządowych o profilu zbliŜonym do działalności Collegium. 

WyŜej wymienione działania zakończyły się jedynie umiarkowanym 

sukcesem. Uzyskano jednorazowe wsparcie spółki Kaizen Club, które 

pokryło część kosztów obozu „Liderzy w Nauce”; być moŜe moŜliwe będzie 

kontynuowanie tej współpracy w przyszłości. W zdecydowanej większości 

przypadków efekt był jednak zdecydowanie negatywny, co większość 

potencjalnych partnerów tłumaczyła trudną sytuacją finansową w obliczu 

kryzysu gospodarczego. 

 

 

Współpraca z FNP 

TakŜe w tej kadencji Zarządu najwaŜniejszym partnerem Collegium 

była Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Fundacja wsparła swoimi dotacjami 

najwaŜniejsze programy Collegium: Program Tutorialny, projekty 

badawcze, program Pierwszy Tutor i obóz Liderzy w Nauce. 

Przedstawiciele FNP uczestniczyli takŜe w najwaŜniejszych wydarzeniach w 

Ŝyciu Collegium, m.in. w immatrykulacji nowych studentów. Odbyły się 

takŜe spotkania konsultacyjne członków Zarządu z przedstawicielami 

dyrekcji Fundacji. Były one potrzebne ze względu na zmianę programu 

FNP, z którego Collegium będzie korzystać w roku akademickim 2009/10 

(dotychczas program Partnerzy, teraz zaś program Exterius). 

Jeszcze przed końcem roku akademickiego 2008/09 udało się 

zapewnić kontynuację dofinansowania Collegium ze strony FNP (właśnie w 

ramach programu Exterius). Collegium otrzyma w roku akademickim 

2009/10 wsparcie w wysokości 35250 zł, co zostanie przeznaczone na 

pokrycie następujących wydatków: projekt plakatów rekrutacyjnych (300 

zł), druk plakatów rekrutacyjnych (1000 zł), wysyłka plakatów 

rekrutacyjnych (200 zł), praca koordynatora ds. rekrutacji – spoza grona 

Zarządu – na umowę o dzieło (800 zł), katering podczas immatrykulacji 
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(2000 zł), spotkanie inauguracyjne dla nowych studentów Collegium, tj. 

dotychczasowy wiosenny obóz naukowy (9750 zł), koszty dojazdów na 

tutoriale (14000 zł), koszty pobytów w ośrodkach badawczych (6000 zł), 

praca koordynatora Programu Tutorialnego – spoza grona Zarządu (1200 

zł). 

 

 

„Krakowski karnawał” 

Jako część działań mających na celu promocję Collegium Invisibile w 

ośrodkach innych niŜ Warszawa, Stowarzyszenie zorganizowało we 

współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego imprezę 

kulturalno-naukową „Karnawał w nauce i sztuce”. Na „Karnawał…”, który 

odbył się 14 lutego 2009 r. w klubie Alchemia na krakowskim Kazimierzu 

złoŜyły się: panel dyskusyjny „Po co nam karnawał?” z udziałem prof. 

Wojciecha Dudzika, Adama Kwaśnego i Ziuty Zającówny oraz koncert 

duetu „Sol et Luna”. 

 

 

Projekt Fleck 

 W roku akademickim 2008/09 kontynuowany był projekt Fleck, 

koordynowany przez Olę i Michała Bilewiczów. Dzięki bibliotece Collegium 

Invisibile członkowie Collegium w czasie swoich studiów wielokrotnie 

uzyskują dostęp do ksiąŜek, które są im bardzo potrzebne do pracy 

naukowej, a których w Polsce nie mogą zdobyć. Stąd pojawiła się myśl, 

aby studentom ze Lwowa dać podobną moŜliwość, zwłaszcza Ŝe na 

Ukrainie dostęp do ksiąŜek naukowych jest bardzo ograniczony. W ramach 

projektu zbierane są drogą mailową zamówienia od studentów, którzy 

marzą o konkretnych ksiąŜkach naukowych w języku polskim, angielskim i 

niemieckim. Potem – ze środków projektu – kupowane są te ksiąŜki i 

wysyłane do Lwowa. 
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 W minionym roku udało się zrealizować pierwszą edycję projektu – 

Ola i Michał Bilewiczowie, wsparci przez grupę studentów Collegium 

(Joanna Kulas, Marta Kołczyńska, Jerzy Dudek, Tymon Słoczyński), zebrali 

pierwszą serię zgłoszeń, zakupili potrzebne ksiąŜki i przesłali je ukraińskim 

studentom. Do załoŜeń projektu naleŜy teŜ jednak swobodny obieg 

zakupionych ksiąŜek w środowisku beneficjentów projektu – stąd na 

stronie internetowej www.fleck.ci.edu.pl znajduje się lista zakupionych 

ksiąŜek wraz z danymi kontaktowymi osób aktualnie je posiadających. 

 

 

Biblioteka Collegium 

 Wskutek trudności w zdobyciu środków na zakup nowych ksiąŜek dla 

Biblioteki Collegium, miniony rok akademicki był dla Komisji Bibliotecznej 

okresem spokojnej opieki nad zgromadzonym dotychczas księgozbiorem, 

zdeponowanym w Połączonych Bibliotekach IFiS PAN, WFiS UW i PTF (przy 

Krakowskim Przedmieściu 3 w Warszawie). Jedynym znaczącym 

wydarzeniem było odebranie znacznej części księgozbioru od dr. Michała 

Łuczewskiego, byłego Przewodniczącego Zarządu Collegium, który 

dotychczas wypoŜyczał znaczną część pozycji z dziedziny socjologii i 

innych nauk społecznych. 

 

 

Nowy numer „Szkiców Humanistycznych” 

 W roku akademickim 2008/09 trwały prace nad wydaniem nowego 

numeru „Szkiców Humanistycznych”, nieregularnego wydawnictwa 

Collegium zawierającego prace podopiecznych programów dydaktycznych 

Stowarzyszenia, powstałe w ramach tych projektów. Nowy numer 

„Szkiców Humanistycznych”, który ukaŜe się jesienią 2009 r. będzie 

zawierał przede wszystkim referaty uczestników Szkół Letnich z 2007 i 

2008 r. Zgodnie z decyzją Zarządu będzie to najprawdopodobniej ostatni 

numer tego wydawnictwa – jesteśmy przekonani, Ŝe moŜliwość publikacji 



25 

 

swojego tekstu nie powinna stanowić motywacji dla beneficjentów 

„Piramidy Wiedzy”; ponadto kaŜde wydawnictwo naukowe powinno mieć 

swoich czytelników, których „Szkice Humanistyczne” niestety mieć nie 

mogą. Redakcją nowego numeru „Szkiców Humanistycznych” kieruje 

Małgorzata Mostek, uczestniczka Szkoły Letniej w 2006 r. 

 

 

Przygotowania do zjazdu absolwentów 

Latem 2009 roku ruszyły przygotowania do organizacji Zjazdu 

Absolwentów, który ma się odbyć z okazji 15-lecia istnienia Collegium 

Invisibile. Planowany termin Zjazdu to wiosna 2010 roku. Pierwszy etap 

jego organizacji polegał na uzupełnieniu bazy adresowej dawnych 

członków Collegium. Etap ten zakończono we wrześniu 2009. Od 

października trwać będą prace nad programem Zjazdu. Późną jesienią 

powinien być znany jego dokładny termin. 

 

 

Newsletter Collegium Invisibile 

Od sierpnia 2008 roku co kilka miesięcy ukazuje się Newsletter 

Collegium Invisibile. Newsletter ten, rozsyłany mailowo do wszystkich 

członków Stowarzyszenia, zarówno studentów, jak i tutorów, informuje o 

najwaŜniejszych wydarzeniach w Collegium, takich jak rekrutacja, obozy 

naukowe czy wybór nowych władz, oraz o planowanych i zrealizowanych 

projektach. 

 

 

Dalsze prace nad ofertą dla studentów nauk przyrodniczych, 

medycznych i technicznych 

Po przyjęciu do Collegium nowych studentów nauk przyrodniczych i 

medycznych zawiązana została robocza grupa „przyrodników” w składzie: 
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Kamila Jóźwik, Joanna Przybek, Barbara Pomiechowska, Jowita Woźniak, 

Bartosz Helfer, Michał Gołębiowski, Mikołaj Zaborowski oraz Przemysław 

Staroń. Jej zadaniem było opracować pomysły na przystosowanie 

programów Collegium dla przyrodników oraz stworzyć broszurę 

prezentującą „przyrodnicze płuco” naszego Stowarzyszenia. Zredagowana 

broszura została wykorzystana w działaniach mających na celu 

pozyskiwanie sponsorów. Z kolei wnioski dotyczące dostosowania 

programu tutorialnego dla przyrodników zostały uwzględnione w nowym 

wniosku do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (program Exterius). W 

budŜecie programu tutorialnego przewidziane zostały środki na 

finansowanie krótkich wyjazdów badawczych lub staŜy do laboratoriów i 

innych ośrodków badań eksperymentalnych. Zostaną one zrealizowane w 

roku akademickim 2009/10. Jeśli zaś chodzi o przystosowanie do potrzeb 

przyrodników projektów dydaktycznych Collegium, okazało się, Ŝe formuła 

grupowego prowadzenia zajęć po raz pierwszy zastosowana w zeszłym 

roku na Szkole Letniej i Wiosce Olimpijskiej pozwala poprowadzić 

nowatorskie zajęcia interdyscyplinarne (poprowadzili je: Joanna Przybek i 

Jowita Woźniak oraz Bartosz Helfer i Mikołaj Zaborowski na tegorocznej 

Szkole Letniej). 

 

 

Spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej – Krzysztofem Stanowskim 

Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia zostali zaproszeni na 

spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 

Rozmowa dotyczyła perspektywy rozszerzenia oferty edukacyjnej dla 

laureatów olimpiad przedmiotowych. Głos Collegium Invisibile jest istotny  

dla tej debaty z racji na doświadczenie płynące z projektu Wioska 

Olimpijska, który Stowarzyszenie organizuje od dwóch lat. Projekt został 

dostrzeŜony i ceniony jest za nowatorski pomysł i zwrócenie uwagi na 
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istotne zapotrzebowanie roztoczenia opieki nad zdolna młodzieŜą, która 

odniosła sukces w olimpiadach przedmiotowych. 

 

 

 

[ I I I ]  U C H W A Ł Y  W A L N E G O  Z G R O M A D Z E N I A  

C Z Ł O N K Ó W  I  Z A R Z Ą D U  S T O W A R Z Y S Z E N I A  

 

Walne Zgromadzenie CI podjęło w mijającym roku następujące uchwały: 

1. uchwały z dnia 18 października 2008 r.: 

a. w sprawie zatwierdzenia wyboru Weroniki CzyŜewskiej na członka 

Zarządu, 

b. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, 

c. w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej, 

d. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Naukowej, 

e. w sprawie wyboru Zarządu, 

f. w sprawie wyboru Rady Naukowej w składzie: prof. Katarzyna 

Chałasinska-Macukow (przewodniczący), prof. Anna Jedynak 

(sekretarz), prof. Marek Safjan, prof. Ryszard Tadeusiewicz, dr 

hab. Anna BroŜek, 

g. w sprawie poparcia działań Zarządu w sprawie Jana Walulika, 

h. w sprawie przyznania członkostwa honorowego prof. Zbigniewowi 

Pełczyńskiemu. 

2. Uchwały z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie nowelizacji Statutu i 

Nowego Regulaminu Studiów. 

  

Zarząd CI podjął od października 2008 r. uchwały: 

a. uchwałę w sprawie konkursu grantowego z dnia 19 października 

2008 r. wraz z załącznikami: regulaminem konkursu grantowego, 

wzorem formularza zgłoszeniowego oraz wzorem formularza 

oceny wniosku; 

Bartek
Textbox
wobec postępowania sądowego
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b. uchwałę w sprawie zaliczenia roku z dnia 15 grudnia 2008 r. (rok 

zaliczono w sumie 28 studentom CI, 7 zaliczono rok warunkowo, 

4 udzielono urlopu).  

c. uchwałę o zmianie uchwały o zasadach zwrotu niezbędnych 

kosztów tutorialu z dnia 15 grudnia 2008 r. 

d. uchwały z dnia: 1 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia II 

etapu rekrutacji studentów oraz z dnia 31 marca 2009 r. w 

sprawie przyjęcia nowych członków. 

e. uchwałę z dnia 19 kwietnia 2009 r. w sprawie zwrotu 

nieuzasadnionych kosztów wyjazdu członków. 

 

Najistotniejsze z punktu widzenia bieŜącego funkcjonowania 

Collegium były uchwały w sprawie: 

1) Zmiany zasad zwrotu kosztów za tutoriale. Po pierwsze, 

wprowadzono obowiązek przedłoŜenia delegacji do końca miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym odbył się przejazd. Po drugie, 

liczbę przejazdów, za które przysługuje obligatoryjny zwrot kosztów 

ograniczono do 10 w ciągu roku akademickiego. W przypadku 

większej liczby przejazdów lub przejazdów zagranicznych zwrot 

kosztów uzaleŜniono od decyzji Przewodniczącego i jednego z 

członków Zarządu CI. W przypadku tutorialu zagranicznego 

umoŜliwiono ponadto zwrot kosztów biletów lotniczych. Za zgodą 

Przewodniczącego i jednego z członków Zarządu moŜliwy jest 

ponadto zwrot kosztów wyjazdu na konferencje naukowe oraz do 

laboratoriów badawczych i bibliotek. 

2) Zwrotu nieuzasadnionych kosztów wyjazdu członków. W celu 

uniknięcia pokrywania z budŜetu Collegium kosztów zakwaterowania 

i wyŜywienia osób wyjeŜdŜających z obozów naukowych wcześniej 

niŜ zadeklarowały, nieuzasadnione koszty poniesione przez 

Stowarzyszenie będą pokrywane przez te osoby w wysokości 

ustalonej decyzją Zarządu. 
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Szczególnie istotne z punktu widzenia bieŜącego funkcjonowania 

Collegium były ponadto – podjęte przez Walne Zgromadzenie z dn. 

16 lutego 2009 r. – uchwały dotyczące nowelizacji Statutu i nowego 

Regulaminu Studiów Collegium. Wprowadzono następujące zmiany 

w Statucie CI: 

1) Zmieniono nazwę Stowarzyszenia ze „Stowarzyszenie Collegium 

Invisibile” na „Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile”. 

2) W art. 8 zawarto delegację do określenia zasad studiowania oraz w 

Collegium Invisibile oraz prowadzenia przez nie działalności 

naukowej w Regulaminie Studiów. 

3) W art. 14 zawarto delegację do określenia zasad przyjmowania 

nowych członków zwyczajnych CI w Regulaminie Studiów. 

4) Zmieniono zasadę weryfikacji listy aktualnych członów CI w art. 57 

ust. 3. 

 

Uchwałą Walnego Zgromadzenia CI z dnia 16 lutego 2009 r. 

wprowadzono nowy Regulamin Studiów w Collegium Invisibile. 

NajwaŜniejsze zmiany względem dotychczas obowiązującego 

Regulaminu to: 

1) Określenie kręgu osób mogących ubiegać się o członkostwo 

zwyczajne w CI w (art. 3); są to studenci polskich uczelni będący w 

chwili składania aplikacji studentami: drugiego lub trzeciego roku 

studiów licencjackich, pierwszego roku studiów magisterskich 

uzupełniających, drugiego, trzeciego lub czwartego roku studiów 

magisterskich jednolitych. 

2) Nowe zasady zaliczenia roku studiów w CI. Na podstawie przepisów 

nowego Regulaminu (art. 12) student uzyskuje zaliczenie roku po 

spełnieniu przynajmniej jednego z warunków: 
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a. odbycia tutorialu (odbycie przynajmniej jednego roku tutorialu 

jest równocześnie obowiązkowe dla uzyskania tytułu 

absolwenta CI); 

b. udziału w jednym z projektów edukacyjnych: Szkole Letniej 

lub Wiosce Olimpijskiej w wakacje poprzedzające dany rok 

studiów; 

c. udziału w przynajmniej jednym obozie naukowym CI i 

zaprezentowanie wystąpienia naukowego na obozie naukowym 

przynajmniej raz na dwa lata. 

3) Po zaliczeniu co najmniej trzech lat studiów w Collegium moŜliwe 

jest ukończenie Collegium (art. 16 ust. 1), przy czym członkostwo w 

Stowarzyszeniu gaśnie po upływie 7 lat lub po uzyskaniu tytułu 

naukowego doktora. 




