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Program Tutorialny

Collegium Invisibile od początku swojego istnienia za jeden z najważniejszych celów 

stawia  sobie  umożliwianie  najlepszym  studentom  polskich  uczelni  podejmowania 

indywidualnej współpracy z tutorami, wybitnymi naukowcami z polskich i zagranicznych 

uczelni. W roku akademickim 2009/2010 współpracę nawiązały 34 pary tutorialowe, z czego 

pięciu tutorów zatrudnionych jest na uczelniach zagranicznych: we Francji, w Niemczech, 

Wielkiej Brytanii, Austrii i Turcji.

W roku tym po raz pierwszy odbyły się również tutoriale w nowej formie: w postaci 

„pobytów badawczych” – dłuższych wyjazdów na kwerendę lub badania prowadzone pod 

opieką  tutora  (zamiast  tradycyjnej  większej  ilości  krótkich  spotkań).  Na  taki  rodzaj 

współpracy  zdecydowało  się  sześć  osób,  które  otrzymały  dofinansowanie  na  noclegi  i  

wyżywienie podczas pobytu (w pięciu przypadkach) lub na odczynniki niezbędne do badań 

laboratoryjnych (jedna osoba).

Poniżej  zamieszczono  listę  par  tutorialowych  wraz  z  odpowiadającymi  im 

dziedzinami studiów:

student tutor dziedzina
Małgorzata Joanna Adamczyk prof. Philippe Lejeune diarystyka
Adam Andrzejewski dr hab. Mariusz Grygianiec filozofia

Weronika Czyżewska prof. Zbigniew Osiński teatrologia

Karolina Ćwiek dr hab. Danuta Sosnowska mitoznawstwo porównawcze

Adrianna Fabijańska prof. Tomasz Stawecki prawo

Paweł Figurski dr Grażyna Jurkowlaniec mediewistyka

Klementyna Glińska prof. Dominique Boutet literaturoznawstwo

Michał 

Gołębiowski

prof. Damian Niwiński matematyka

Mateusz Grochowski prof. Karol Weitz prawo

Bartosz Helfer prof. Tomasz Osiejuk ekologia behawioralna



Magdalena Hoły-Łuczaj dr Ewa Borowska filozofia

Adam Izdebski prof. Jan Żelazny język syryjski

Agnieszka Jakimiak dr Grzegorz Niziołek teatrologia

Tomasz Janyst prof. Robert Heuser sinologia

Miłosz Jóźwiak dr Jacek Jastrzębski prawo

Kamila Jóźwik prof. Stephen Jackson biotechnologia

Joanna Kulas dr Paweł Stępień literaturoznawstwo

Kamil Łuczaj prof. Tomasz Szlendak socjologia

Wojciech Maciejewski dr Rudolf Ostrihansky prawo

Krzysztof Niewiadomski dr hab. Małgorzata 

Gmurczyk-Wrońska

historia

Agnieszka Podpora prof. Eugenia Prokop-Janiec literaturoznawstwo

Barbara Pomiechowska dr Ewa Haman psycholignwistyka

Joanna Przybek dr Aleksandra Podlecka-

Piętowska

neurobiologia

Dominik Rogóż prof. Tadeusz Gadacz filozofia

Błażej Skrzypulec dr hab. Joanna Odrowąż-

Sypniewska

filozofia

Dominika Skutnik dr hab. Agata Bielik-Robson literaturoznawstwo

Tymon Słoczyński prof. Rudolf Winter-Ebmer ekonomia

Przemysław Staroń prof. Ewa Zając religioznawstwo 

porównawcze
Justyna Szewczyk prof. Fatmagul Berktay turkologia

Justyna Tabaszewska prof. Anna Zeidler-

Janiszewska

literaturoznawstwo

Jowita Woźniak prof. Alicja Kędzia neuroanatomia

Marta Wójtowicz prof. Stefan Zawadzki historia starożytnego 

Bliskiego Wschodu 
Mikołaj Zaborowski dr hab. Sławomir Michalak neuronauka

Szymon Zaręba prof. Władysław Czapliński prawo międzynarodowe

Szkoła Letnia



W roku 2010 po raz pierwszy od dwunastu lat nie udało się zorganizować Szkoły 

Letniej.  Przyczyną był  fakt  nieotrzymania  przez  Collegium dotacji  z  Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich (z tych środków Szkoła Letnia była organizowana regularnie od kilku lat). 

Rozstrzygnięcie  konkursu  organizowanego  przez  FIO  ogłoszono  stosunkowo  późno, 

względem  planowanej  daty  rozpoczęcia  obozu,  co  w  zasadzie  uniemożliwiło 

przeprowadzenie  skutecznej  akcji  poszukiwania  alternatywnych  źródeł  finansowania 

projektu.  Mimo wszystko Collegium zwróciło się o wsparcie do Fundacji  „Polska Miedź”, 

która  wydawała  się  zainteresowana  projektem.  Niestety  ze  względów  proceduralnych 

(Stowarzyszenie nie otrzymało szybkiej i jednoznacznej odpowiedzi odnośnie do złożonego 

wniosku)  Collegium musiało  zrezygnować z  dalszych  starań  o  otrzymanie  dotacji  i  tym 

samym odwołać przygotowywaną Szkołę Letnią.

Wioska Olimpijska

Trzecia  Wioska  Olimpijska,  obóz  naukowo-integracyjny  skierowany  do  laureatów 

olimpiad  nauk  humanistycznych  i  społecznych,  odbyła  się  w  Domu  Pracy  Twórczej 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Ciążeniu nad Wartą w dniach 24 lipca – 2 sierpnia  

2010 r.

Wioskę  Olimpijską  zorganizowano  dzięki  wsparciu  finansowemu  PKN  Orlen 

udzielonemu na realizację programu „Piramida Wiedzy”. Nieocenionego wsparcia udzieliły 

także  Uniwersytet  im.  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu  oraz  Uniwersytet 

Warszawski.Honorowy patronat nad obozem objęli  Jej Magnificencja Rektor UW, prof. dr 

hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow oraz Jego Magnificencja Rektor UJ prof. dr hab. Karol 

Musioł.

W  Wiosce  uczestniczyło  25  olimpijczyków  reprezentujących  8  olimpiad 

przedmiotowych:  Artystyczną,  Filozoficzną,  Historyczną,  Literatury  i  Języka  Polskiego, 

Języka Łacińskiego, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy o Unii Europejskiej oraz Wiedzy o Polsce 

i Świecie Współczesnym, a także dwanaścioro collegiantów i czworo zaproszonych gości: 

prof.  Tadeusz  Sławek (UŚ),  dr  Marta  Bucholc  (UW),  dr  Mikołaj  Pawlak  (UAM)  i  dr  hab. 

Dariusz Jemielniak (Akademia Leona Koźmińskiego).



Uczestnicy  zostali wybrani spośród 43 laureatów olimpiad przedmiotowych, którzy 

wzięli  udział  w  rekrutacji  prowadzonej  przez  Internet  na  stronie 

www.wioskaolimpijska.ci.edu.pl. Podczas kwalifikacji brano pod uwagę zarówno osiągnięcia 

naukowe kandydatów, jak również ich zaangażowanie społeczne i działalność artystyczną. 

Już na etapie rekrutacji kandydaci dokonywali wyboru preferowanych przez siebie zajęć. 

Katalog  zaprezentowany  na  stronie  internetowej  zawierał  propozycje  24  warsztatów  z 

różnych  dyscyplin  naukowych  przygotowanych  przez  studentów  Collegium  Invisibile. 

Ostatecznie  zrealizowane  zostały  te  zajęcia,  które  cieszyły  się  największą  popularnością 

wśród olimpijczyków. Każdy uczestnik przez sześć dni brał udział w dwóch cyklach zajęć,z 

których każdy obejmował w sumie 12 godzin akademickich.

Ważną  część  Wioski  stanowiły  referaty  przygotowywane  przez  każdego  z 

uczestników  pod  opieką  wyznaczonego  collegianta.  Jeszcze  przed  rozpoczęciem  obozu 

uczestnicy  otrzymali  drogą  mailową  wskazówki  dotyczące  zasad  konstruowania  i 

wygłaszania wystąpienia naukowego, a także uczestnictwa w dyskusji, która następowała po 

wygłoszeniu referatu. Rozpoczętą korespondencyjnie współpracę kontynuowano w trakcie 

obozu.  Każdy  collegiant-opiekun  dbał  o  to,  by  jego  podopieczni  dobrali  odpowiednio 

sprecyzowany temat, dostosowany do krótkiego czasu przeznaczonego na każdy referat (15 

min),  sformułowali tezę lub pytanie badawcze, a samemu wystąpieniu nadali adekwatną 

strukturę. 

Istotnym  elementem  Wioski  były  też  warsztaty  prowadzone  przez  zaproszonych 

gości, z których każdy przeprowadził dwoje  dziewięćdziesięciominutowych zajęć, a także – 

w  czasie  swojego  pobytu  w  Ciążeniu  – uczestniczył  w  sesjach  referatowych  oraz  w 

wydarzeniach  integracyjnych.  Warto  zaznaczyć,  że  organizatorzy  obozu  zadbali  o 

interdyscyplinarny  charakter  tych  warsztatów  –  goście  reprezentowali  różne  dziedziny 

wiedzy.

Zajęcia prowadzone podczas Wioski Olimpijskiej 2010:

Agata Stasik – W jaki sposób socjologia opisuje świat? – wstęp do metodologii badań społecznych

Weronika Czyżewska –  Trans, Dostojewski, Poezja,  Rosja – czyli o filozofowaniu siekierą, historii  

imperium i duszy rosyjskiej

Marta Kołczyńska – Inny islam

Małgorzata Adamczyk – Śladami Medei na przestrzeni dziejów



Krzysztof  Niewiadomski  –  Z  perspektywy  Milanówka.  Eseje  historyczne  Jarosława  Marka  

Rymkiewicza

Leopold Hess – Wprowadzenie do lektury tekstu filozoficznego

Mateusz Grochowski – Wstęp do teorii prawa prywatnego

Szymon Zaręba – Negocjacje międzynarodowe we współczesnej praktyce dyplomatycznej

Damian Jasiński – Pierwsi mnisi w chrześcijaństwie 

Barbara Pomiechowska, Mikołaj Zaborowski – Jak działa język?

Tomasz Stefanek – Czego uczy Machiavelli?

Referaty wygłoszone podczas Wioski Olimpijskiej 2010:

uczestnik tytuł referatu opiekun
1 Katarzyna 

Wiśniewska

Śmiertelni nieśmiertelni, czyli o umierających bogach w  

mitologii greckiej

Małgorzata 

Adamczyk
2 Alicja Bielak Retoryka w dialektyce platońskiej Tomasz Stefanek
3 Anna 

Tomaszkiewicz

Teatr  miejsca.  Teatr  Wierszalin  i  Ośrodek  Praktyk  

Teatralnych Gardzienice – jak miejsce wpływa na teatr

Krzysztof 

Niewiadomski
4 Paweł Bondaruk Apokryf współczesny Romana Brandstaettera Damian Jasiński
5 Dominika Micał Symboliczny język dźwięków – o retoryce muzycznej Mikołaj 

Zaborowski
6 Martyna Gałdecka Imperializm Stanów Zjednoczonych w XIX wieku – od  

sztucznego tworu po największą potęgę światową

Mateusz 

Grochowski
7 Dawid Rogacz Czy empiryzm Rogera i Francisa Baconów zasługują na  

miano pionierskich?

Leopold Hess

8 Jan Rosa Czy nauka rozwija się liniowo? Leopold Hess
9 Maciej Marzec Hipoteza  Sapiro-Whorfa,  czyli  w  jaki  sposób  język  

buduje nasz ogląd świata

Agata Stasik

10 Marta Składanek Europa Środkowa – fantazmat czy aksjomat? Weronika 

Czyżewska
11 Sebastian 

Smoliński

Hitchcock & Dali – oblicza surrealizmu Małgorzata 

Adamczyk
12 Łukasz 

Staruszkiewicz

Ringi  pofortyfikacyjne  jako  element  spajający  tkankę  

miasta

Krzysztof 

Niewiadomski
13 Michał Leszczyński Ekonomia  w  świecie  polityki  czy  polityka  w  świecie  

ekonomii?

Marta Kołczyńska

14 Wiktor Olszowy Wpływ epidemii dżumy w XIV w. na kształtowanie się  

społeczeństwa europejskiego

Tomasz Stefanek

15 Mateusz Kostecki Dlaczego Kain zabił Abla? – podstawy psychologii zła Barbara 

Pomiechowska
16 Miłosz Wieczór Witold Gombrowicz a ideologia komunistyczna Leopold Hess
17 Justyna Zygmunt Film PRL i jego znaczenie na przestrzeni lat Agata Stasik



18 Tomasz Kleszcz Sposoby  przeciwdziałania  nieefektywności  rynku  –  

propozycje szkoły austriackiej

Marta Kołczyńska

19 Rafał Belka Efektywny  socjalny  system  gospodarczy  –  oksymoron  

czy realna alternatywa dla liberalizmu ekonomicznego?  

Przykład Szwecji

Marta Kołczyńska

20 Aleksandra 

Chmielewska

Sztuka  uwikłana  w  historię.  Twórczość  Dymitra  

Szostakowicza

Weronika 

Czyżewska
21 Stanisław Kostyra O  rewizję  rewizji.  Historyczna  wartość  przekazu  

Wincentego Kadłubka o śmierci św. Stanisława Bpa

Krzysztof 

Niewiadomski
22 Joanna 

Kazimierczak

Działalność  artystyczna  w  „małym  państwie  wielkich  

nadziei”, czyli Księstwo Warszawskie a sztuka

Damian Jasiński

23 Eliza Tymiańska Flotylla Wolności czy prowokacji? Małgorzata 

Adamczyk
24 Michał Gulczyński Czy  w  amerykańskich  filmach  słyszymy  amerykańską  

muzykę?

Damian Jasiński

25 Aleksander 

Kotarski

System  bezpieczeństwa  w  regionie  Azji  Wschodniej  i  

Pacyfiku

Mateusz 

Grochowski

Zajęcia poprowadzone przez zaproszonych gości:

prof. Tadeusz Sławek, The Doors of Perception. Rock'n'roll jako forma duchowości, 25 – 26 VII

dr Marta Bucholc, Czternasty do stołu. Jak miasto stworzyło nowoczesność, 27 – 28 VII

dr Mikołaj Pawlak, Metodologia badania układu nerwowego, 30 VII

dr hab. Dariusz Jemielniak, Paradygmaty w naukach społecznych, 31 VII – 1 VIII

Pierwszy Tutor

W ramach programu Pierwszy Tutor studenci Collegium sprawują naukową opiekę 

nad  szczególnie  uzdolnionymi  uczniami  szkół  licealnych.  Grono  podopiecznych 

rekrutowane  jest  przede  wszystkim  spośród  osób  objętych  programem  stypendialnym 

Krajowego  Funduszu  na  rzecz  Dzieci  oraz  uczestników  Wioski  Olimpijskiej  Collegium 

Invisibile. W ciągu roku akademickiego uczniowie przygotowują pod okiem tutorów zestaw 

esejów  poświęconych  analizie  wybranych  problemów  naukowych.  Opiekunowie  dbają  o 

organizację  bezpośrednich  spotkań  z  podopiecznymi,  w  czasie  których  odbywają  się 

rozmowy poświęcone prowadzonym wspólnie pracom.



Na początku roku akademickiego 2009/2010 powstało 12 par tutor-podopieczny (to 

jest  aż  8  par  mniej  w  niż  w  rekordowym  jak  dotychczas  roku  2008/2009).  Sukcesem 

zakończyła się współpraca ośmiu spośród nich. Wśród pozostałych par trzy nie rozpoczęły 

na  dobrą  sprawę  wspólnych  prac  (w  czym  dwie  z  winy  tutora),  a  jedna  przerwała 

współpracę w trakcie trwania programu (niestety znów z winy studenta Collegium).

W gronie tutorów znalazła się jedna osoba spoza grona członków Stowarzyszenia. 

Wśród  uczniów  dokładnie  połowę  stanowili  podopieczni  Krajowego  Funduszu  na  rzecz 

Dzieci.

Refundacja kosztów dojazdów ponoszonych przez uczestników programu możliwa 

była dzięki wsparciu Fundacji Orlen.

W  roku  akademickim  2009/2010  projekt  koordynowali  Paweł  Figurski,  Bartosz 

Helfer, Przemysław Staroń (tylko w pierwszym semestrze), we współpracy z Krzysztofem 

Niewiadomskim.

Poniżej zamieszczono listę par, które podjęły współpracę:

podopieczny tutor dziedzina
Sonia Auguścik Karolina Ćwiek teatrologia
Katarzyna Bednarz Adam Izdebski historia
Monika Helak Łukasz Biskupski literaturoznawstwo
Magdalena Jankowska Joanna Kulas literaturoznawstwo
Martyna Jaworska Jowita Woźniak neonatologia
Tomasz Klemt Daniel Dydak socjologia
Kacper Kowalczyk Małgorzata J. Adamczyk kulturoznawstwo
Michał Kunik Przemysław Staroń psychologia

Maciej Malinowski
Joanna Szelegieniec/ Błażej 

Skrzypulec

filozofia

Urszula Szkudlarek Katarzyna Szymańska literaturoznawstwo
Barbara Wycisk Justyna Szewczyk kulturoznawstwo

Obozy naukowe

Tegoroczna immatrykulacja oraz spotkanie integracyjne miały miejsce w Krakowie 

w dniach 23-25 kwietnia.  Sfinansowano je ze  środków Fundacji  na rzecz  Nauki  Polskiej. 



Wydarzenie wsparł również Jego  Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. 

dr  hab.  Karol  Musioł,  który  objął  je  swoim  honorowym  patronatem.  Dzięki  życzliwości 

władz UJ Collegium mogło w trakcie immatrykulacji i spotkania integracyjnego nieodpłatnie 

korzystać z sal konferencyjnych. Dzięki temu nasze obrady odbyły się w najważniejszych dla 

krakowskiego świata akademickiego obiektach: Collegium Novum oraz Collegium Maius. 

W  spotkaniu  wzięła  udział  rekordowa  liczba  47  uczestników.  Wygłoszono  16 

referatów z różnych dziedzin, a w programie obozu znalazła się też debata o projektach 

Collegium.  Jej  znaczącą  część  poświęcono  omówieniu  zaangażowaniu  Stowarzyszenia  w 

ogólnopolską dyskusję dotyczącą reformy szkolnictwa wyższego, a w szczególności kwestii 

organizacji  studiów  doktoranckich.  Ponadto  w  tym  roku  położono  silniejszy  nacisk  na 

integracyjny wymiar obozu. Zorganizowaliśmy dwa spotkania o charakterze towarzyskim: 

pierwszego wieczoru odwiedziliśmy okolice krakowskiego Rynku, natomiast drugiego dnia 

gościliśmy na Kazimierzu.

Poniżej zamieszczono program wiosennego spotkania integracyjnego.

Piątek, 23 kwietnia

Zakwaterowanie uczestników od godz. 14.00

18.00 - 20.30  Uroczysta immatrykulacja

21.00 Wieczór integracyjny

Sobota, 24 kwietnia

8.30  Śniadanie

09.45 - 12.00  Debata o projektach Collegium, 

12.00  - 12.15 Przerwa na kawę

12.15 – 14.15 I sesja referatowa: 

Marcin Raiman, "Konceptualizacja aktywności umysłowej w języku portugalskim"

Adrianna Fabijańska, "Toksyczne opcje walutowe - a bezpieczeństwo obrotu

Jerzy  Dudek,  "Traktat  Konstytucyjny  a  prezydencja  niemiecka,  czyli  jak  powinna  działać 

prezydencja w Radzie UE"

Marta Kołczyńska, "Nowa świecka religia. Kosowo w dniu niepodległości"

14.30 Obiad



15.15 – 16.45 II sesja referatowa: 

Tomasz Janyst, "Kara śmierci w cesarskich Chinach: aspekty prawno-kulturowe"

Joanna Przybek, "Choroby z autoagresji - przemyślana  decyzja czy błąd organizmu? "

Dorota  Gołuch,  "From  Drinkard  to  Gourment:  Polish  Translations  of  the  African  Author  Amos 

Tutuola"

16.45 - 17.00 Przerwa kawowa

17.00 –18.00 III sesja referatowa: 

Wojciech Bedyński , "Topos wędrówki w najstarszej tradycji epicznej Europy"

Bartosz Helfer,  ''Nakładający się śpiew u ptaków'' 

19.00 Kolacja i wspólny wieczór

niedziela, 25 kwietnia

9.00 – śniadanie

10.00 – 11.30 I sesja referatowa 

Małgorzata Adamczyk, "Kto zabił Mietka Środę, czyli między mitem a historią"

Leopold Hess, "Racja umarłych. Nekyia w Odysei i w Eneidzie"

Agnieszka Jakimiak,  "Tadeusz Różewicz. Słowo wypisane z ciała"

11.30- 11.45 przerwa na kawę

11.45 - 13.45 II sesja referatowa:

Michael  Morys-Twarowski,  "Kształtowanie  się  świadomości  narodowej  na  Śląsku  Cieszyńskim  - 

próba nowego spojrzenia" 

Miłosz Puczydłowski, "Graham Ward o pojęciu prawdziwej religii przed i po sekularyzacji"

Jan  Sowa,  "Sądownictwo  hetmańskie  na  przełomie  XVII  i  XVIII  w.  w  świetle  «Procesu  sądów 

hetmańskich» Szymona F. Pułaskiego"

Magdalena Hoły-Łuczaj, "Problem bycia ku śmierci  po zwrocie w filozofii Martina Heideggera"

14.00 Obiad

Jesienny  obóz  naukowy  zaplanowano  na  8-10  października,   odbędzie  się  on  w 

Lublinie.  Wydarzenie  zorganizowano  we  współpracy   z  Instytutem  Europy  Środkowo-

Wschodniej.  Obóz  tradycyjnie  będzie  składał  się  z  trzech  zasadniczych  części:  Walnego 

Zgromadzenia, sesji referatowych oraz spotkań integracyjnych.

Obóz odbędzie się dzięki wsparciu PKN Orlen.



Poniżej zamieszczono program obozu:

8 października

19:30 obiadokolacja („Calvados“, ul. Fabryczna 5a) 

21:00 spotkanie integracyjne („Grodzka 15“, ul. Grodzka 15)

9 października

9:20 Wyjście z hotelu do Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (ul. Niecała 5)

10:00-13:30 Walne Zebranie członków Collegium Invisibile

14:00 Obiad („Hollywood Café“, ul. Krakowskie Przedmieście 17)

15:30-19:00 Referaty:

Kamil Łuczaj – Dwa monologi: feministyczna „kobiecość” i ewolucjonistyczna  „samczość”.  Dwa  

paradygmaty badania płciowości

Tomasz Janyst – „Legal transplants” – wpływ Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej  

sprzedaży towarów na chiński Kodeks Zobowiązań

Mikołaj Zaborowski – Neurologiczne zespoły paraneoplastyczne i rozwój nowotworów

Jan Sowa –  Takowa sądu mego stawa decyzja… Sądownictwo hetmańskie w armii  koronnej  w II  

połowie XVII w. w świetle dekretów Sądu Wojskowego z 1686 r.

19:00-21:00 Czas wolny (możliwość powrotu do hotelu)

21:00 Kolacja („Gramoffon“, Rynek 12)

10 października

9:20 Wyjście z hotelu do Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

10:00-15:00 Referaty:



Anna Drożdżowicz – Związki filozofii psychiatrii z praktyką psychiatryczną

Weronika Czyżewska - Teatr zaangażowany społecznie. Artystyczna i społeczna 
działalność Ireny i Tadeusza Byrskich

J. Kulas -  Labirynt świata i raj serca Jana Amosa Komeńskiego w kontekście motywu Tablicy  

Cebesa

M. Łukowska – Zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości w psychologii

(12:00-12:30  – przerwa)

Adam Andrzejewski – Identyczność osobowa. Problemy z pogranicza filozofii i teologii

Agnieszka Podpora – Spatial turn a literatura

Paweł Figurski - Kategoria świętości u Bernwarda z Hildesheim

Tomasz Stefanek – Polityka pamięci RFN. Uwarunkowania instytucjonalne

14:30 Obiad („Hollywood Café“)
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Rekrutacja

Od  stycznia  do  marca  br.  trwała  rekrutacja  nowych  członków  Stowarzyszenia. 

Przebiegła  ona  dwuetapowo,  a  całość  koordynowała  Maria  Więckowska,  Sekretarz 

Stowarzyszenia.  Rekrutacja  promowana  była  za  pomocą  plakatów  rozwieszanych  na 

uniwersytetach  w  całej  Polsce  oraz  przez  ogłoszenia  umieszczane  w  Internecie.  W 

pierwszym etapie kandydaci nadsyłali wypełnione formularze zgłoszeniowe oraz pisemne 

prace o charakterze naukowym. Otrzymano 139 zgłoszeń (w kilku poprzednich latach liczba 

ta  wynosiła  ok.  140,  utrzymuje  się  więc  na  stałym  poziomie).  Wskazana  przez  Zarząd 

komisja rekrutacyjna złożona ze studentów Stowarzyszenia wyłoniła 35 kandydatów, którzy 

zakwalifikowano  do  drugiego  etapu.  Etap  ten  polegał  na  egzaminach  ustnych,  które 



przeprowadzała  trzyosobowa  komisja  złożona  z  dwóch członków Zarządu  (Agata  Stasik, 

Leopold  Hess)  oraz  Sekretarza  Rady  Naukowej  (prof.  Anna  Jedynak).  Podczas  każdego 

egzaminu obecny był – posiadający głos doradczy – specjalista z dziedziny wskazanej przez 

kandydata jako planowana dziedzina studiów w Collegium. W wyniku egzaminów ustnych 

przyjęto do Stowarzyszenia 14 osób. 

Rekrutacja została sfinansowana ze środków przyznanych przez Fundację na Rzecz 

Nauki Polskiej. Salę udostępniono dzięki uprzejmości władz Instytutu Historii UW.

W wyniku rekrutacji do Collegium przyjęto następujące osoby:

1. Magdalena Bartnicka

2. Bartłomiej Czajka

3. Anna Drożdżowicz

4. Maciej Juzaszek

5. Daniel Kontowski

6. Wojciech Kuźnicki

7. Marta Łukowska

8. Maria Makarova

9. Miłosz Puczydłowski

10. Krzysztof Pytka

11. Jan Sowa

12. Agnieszka Sztoldman

13. Katarzyna Szymańska

14. Aleksandra Wójtowicz

Współpraca ze sponsorami

W grudniu  roku 2009  Collegium otrzymało  darowiznę  w wysokości  50  tys.  zł  od 

spółki  PKN  Orlen.  Środki  te  zostały  przeznaczone  na  realizację  „Piramidy  Wiedzy”  (w 

szczególności Wioskę Olimpijską oraz jesienny obóz naukowy) oraz opłacenie księgowości 

Stowarzyszenia  w  okresie  od  stycznia  do  października  2010  r.  Do  końca  października 

Collegium musi rozliczyć się z wykorzystania darowizny. Wtedy również rozpocznie z PKN 

Orlen rozmowy na temat ewentualnej kontynuacji współpracy.



Drugim  najważniejszym  sponsorem  działalności  Collegium  była,  podobnie  jak  w 

poprzednich latach, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Ze środków przyznanych w ramach 

programu  Exterius  –  w  wysokości  35.250  zł  –  realizowany był  Program Tutorialny  oraz 

rekrutacja do Stowarzyszenia.

Niestety, dalsza współpraca z FNP stoi pod znakiem zapytania. W kwietniu roku 2010 

Collegium złożyło list intencyjny do Fundacji w celu pozyskania subwencji na kolejny rok 

akademicki.  List  ten  nie  został  jednak  przyjęty,  FNP  postawiła  bowiem  warunek,  aby 

najpierw rozliczona  została  poprzednia  dotacja.  Po  długich  negocjacjach  wniosek  został 

ostatecznie dopuszczony do rozpatrzenia. W sierpniu Collegium otrzymało jednak decyzję 

negatywną. W tej  sytuacji  Zarząd Stowarzyszenia zwrócił  się do koordynatora programu 

Exterius  z  prośbą  o  przedłużenie  bieżącej  umowy  do  końca  grudnia  2010  roku,  co 

pozwoliłoby  Collegium  postarać  się  w  między  czasie  o  środki  na  Program  Tutorialny  z 

innego źródła i pomogłoby zachować ciągłość realizacji programu (po raz kolejny Collegium 

będzie mogło ubiegać się o wsparcie z FNP w styczniu 2011 r.). Fundacja nie rozpatrzyła 

jeszcze tej prośby.

Colloquia  Invisibilia

Colloquia  Invisibilia to  nowa  inicjatywa  Stowarzyszenia  podjęta  we  współpracy  z 

redakcją Miesięcznika „Znak”. Przedsięwzięcie obejmuje cykl kilkunastu spotkań, w formie 

seminariów otwartych, podczas których studenci i doktoranci  debatują na temat kwestii 

składających  się  na  tytułowe wątki  kolejnych  numerów wspomnianego  miesięcznika.  W 

czasie seminariów głos należy zarówno do studentów, jak i do gościa specjalnego, eksperta 

w danej dziedzinie, który każdorazowo zapraszany jest do udziału w spotkaniu. Cel projektu 

to popularyzacja Collegium w Krakowie, a także stworzenie przestrzeni do debaty wokół 

kolejnych numerów Miesięcznika „Znak”. Zapis dyskusji każdorazowo publikowany jest na 

łamach pisma. Spotkania cieszą się coraz większą popularnością zarówno wśród studentów, 

doktorantów, jak i pracowników naukowych krakowskich uczelni. 

W  chwili  obecnej  tworzone  są  plany  rozwinięcia  projektu  we  współpracy  ze 

sponsorami  komercyjnymi.  W  chwili  obecnej,  z  inicjatywy  nowej  redaktor  naczelnej 

Miesięcznika „Znak”, zostały podjęte starania, by Colloquia przekształcić w przedsięwzięcie 



naukowo-kulturalne  o  zdecydowanie  większym  rozmachu  i  bardziej  profesjonalnym 

charakterze.

W roku akademicki 2009/2010 odbyły się następujące seminaria: 

1. „Bankructwo humanistyki?”, 17 grudnia 2010 

Gość specjalny: prof. Tadeusz Gadacz

2. „A secular Age?”, 28 kwietnia 2010

Gość specjalny: prof. Marek Drwięga

3. „Mity w kulturze współczesnej”, 10 czerwca 2010

Gość specjalny: dr hab. Marcin Brocki

Koordynacja projektu: Dominik Rogóż, Miłosz Puczydłowski, Maciej Juzaszek

Biblioteka Collegium Invisibile

Rok  akademicki  2009/2010  nie  przyniósł  praktycznie  żadnych  zmian  w 

funkcjonowaniu  biblioteki  Stowarzyszenia  –  jak  w minionych  kilku  latach  nie  udało  się 

pozyskać dotacji, które umożliwiłyby zakup nowych pozycji. Księgozbiór w dalszym ciągu 

zdeponowany jest w połączonych bibliotekach Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu 

Filozofii  i  Socjologii  PAN  oraz  Polskiego  Towarzystwa  Filozoficznego  (Warszawa,  ulica 

Krakowskie  Przedmieście  3).  Opiekę  nad  zbiorami  sprawował  Adam  Andrzejewski, 

przewodniczący komisji bibliotecznej. Warto podkreślić, że do biblioteki powróciły książki 

znajdujące się dotychczas u absolwentki Collegium Ewy Gałeckiej, co stanowi kolejny etap w 

procesie gromadzenia całości księgozbioru w jednym miejscu.

Projekt Fleck

Projekt Fleck to najbardziej międzynarodowa inicjatywa Collegium. Jej główny cel 

stanowi pomoc aktywnym naukowo studentom ukraińskich uczelni w uzyskiwaniu dostępu 

do  fachowej  literatury  naukowej  w  językach  polskim,  niemieckim  i  angielskim. 

Pomysłodawcy  i  koordynatorzy  projektu,  Aleksandra  i  Michał  Bilewiczowie,  starają  się 



pozyskać fundusze na zakup książek, które następnie przekazywane są na Ukrainę. Jedną z 

naczelnych zasad programu jest swobodny obieg sprowadzonych książek – w tym celu na 

stronie www.fleck.ci.edu.pl  umieszczono listę  dostępnych  pozycji  oraz  dane  kontaktowe 

osób aktualnie je posiadających.

Pierwszą edycję programu zakończono przed X 2009 r. W okresie, którego dotyczy 

niniejsze  sprawozdanie  trwały  prace  przygotowawcze  do  kolejnych  edycji  programu 

(skupiały  się  one  przede  wszystkim  na  poszukiwaniu  sponsorów  projektu).  W  pewnym 

sensie  jednak  program  trwa  w  sposób  ciągły  –  ukraińscy  studenci  korzystają  ze 

sprowadzonych  książek,  a  koordynatorzy  programu dbają  o  to,  aby  zasada  swobodnego 

obiegu była wprowadzana w życie.

Aktywność Collegium Invisibile na portalach społecznościowych

Collegium jest obecne na portalach Facebook.com i Twitter.com. Od końca 2009 r. 

aktywność  Stowarzyszenia  na  portalu  Facebook.com  przebiega  dwutorowo  –  poprzez 

tworzenie  grup  łączących  uczestników  projektów  realizowanych  przez  CI  oraz  poprzez 

założenie strony, której fanem może zostać każdy użytkownik poratlu. Dotychczas powstały 

dwie grupy skupiające kilkadziesięcioro uczestników Wioski Olimpijskiej. Na swojej stronie 

„oficjalnej”  Collegium  zgromadziło  natomiast  ponad  200  zwolenników,  z  czego  połowa 

aktywnie  manifestuje  swoje  poparcie  (komentarze,  używanie  przycisku  „lubię  to”). 

Większość  fanów  mieszka  w  Warszawie,  a  54%  z  nich  to  mężczyźni.  Najliczniej 

reprezentowany przedział wiekowy to 18-24 lata (61% osób), a najmniej „lubią” Collegium 

użytkownicy mający 55 i więcej lat (0,19%). 

Strona  służy  głównie  do  informowania  fanów  o  zbliżających  się  wydarzeniach 

organizowanych  przez  Stowarzyszenie.  Publikowane  komunikaty  spotykają  się  licznymi 

komentarzami  i  pomagają  społeczności  Collegium  utrzymywać  kontakty  w  sferze 

wirtualnej.  Stowarzyszenie dopiero od niedawna obecne jest  na portalu Twitter.com, ale 

pozytywne  doświadczenia  związane  z  obecnością  na  portalu  Facebook.com  skłaniają  do 

aktywniejszego „ćwierkania”. 

Za obecność Collegium w rzeczywistości wirtualnej odpowiada Łukasz Cieślak.
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Walne Zgromadzenie CI podjęło w mijającym roku następujące uchwały:

1. uchwały z dnia 17 października 2009 r.:

a. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;

b. w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej;

c. w  sprawie  wyboru  Zarządu  w  składzie:  Leopold  Hess 

(Przewodniczący),  Magdalena  Hoły-Łuczaj,  Mateusz  Grochowski,  Krzysztof 

Niewiadomski, Agata Stasik;

d. w  sprawie  wyboru  Komisji  Rewizyjnej  w  składzie:  Łukasz  Cieślak, 

Weronika Czyżewska, Joanna Przybek.

 

Zarząd CI podjął od października 2008 r. uchwały:

1. dnia 24 listopada 2009 r.:

uchwałę w sprawie zaliczenia roku akademickiego 2008/2009;

2. dnia 2 grudnia 2009 r.:

uchwałę w sprawie nowego wzoru delegacji;

3. dnia 6 grudnia 2009 r.:

a. uchwałę w sprawie nowego wzoru umowy o tutorial;

b. uchwałę w sprawie zmiany uchwały z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie 

zwrotu niezbędnych kosztów tutorialu.



Najistotniejsza z punktu widzenia bieżącego funkcjonowania Collegium jest uchwała 

w sprawie:

1) Zmiany  zasad  zwrotu  niezbędnych  kosztów  tutorialu.  Po  pierwsze, 

wprowadzono możliwość zwrotu kosztów przejazdu na trasie innej  niż  standardowa (tj. 

między miastem studiów Członka Collegium a miastem, w którym znajduje się instytucja 

naukowa  tutora)  za  zgodą  Zarządu  udzieloną  na  wniosek  zainteresowanego  Członka 

Stowarzyszenia.

Zasadnicza  część  nowelizacji  dotyczy  dostosowania  uchwały  do  regulowania 

realizacji  pobytów  badawczych  Członków  Collegium.  Możliwość  sfinansowania  tych 

pobytów uzależniona  została  od  decyzji  Zarządu  podjętej  na  wniosek  zainteresowanego 

(złożony na piśmie do 10 stycznia roku, w którym wyjazd jest planowany), wraz z celem, 

terminem,  planem  naukowym  oraz  kosztorysem  pobytu.  Zarząd  decyduje  o  udzieleniu 

dofinansowania do 20 stycznia, przy czym przyznane środki mogą zostać przeznaczone na 

przejazdy,  noclegi  i  wyżywienie  oraz  inne  uzasadnione  wydatki,  o  których  pokrycie 

wnioskuje zainteresowany. Również na wniosek Członka Zarząd może przyznać zaliczkę na 

poczet kosztów pobytu (z wyjątkiem kosztów wyżywienia, które rozliczane są na podstawie 

diet). Złożenie wniosku o sfinansowanie pobytu badawczego prowadzi do uzyskania przez 

Członka prawa do  uzyskania  zwrotu kosztów jednego  przejazdu  na tutorial  (co  wyłącza 

ogólny limit refundacji 10 przejazdów rocznie). W terminie 30 dni od zakończenia pobytu 

Członek  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  rozliczenia  finansowego  –  naruszenie  tego 

obowiązku prowadzi do utraty dofinansowania. Do końca kwietnia roku, w którym odbywa 

się pobyt,  beneficjent  zobowiązany jest  do poinformowania  Zarządu o braku możliwości 

wykorzystania przyznanych środków. Jeżeli  pobyt  odbędzie  się w późniejszym terminie, 

konieczne jest przedstawienie potwierdzenia, że zostanie on zrealizowany. Konsekwencją 

naruszenia jednego z tych obowiązków jest możliwość odmówienia przez Zarząd wypłaty 

przyznanych środków w całości lub w części.


