
STOWARZYSZENIE NAUKOWE COLLEGIUM INVISIBILE

ul. Krakowskie Przedmieście 3/12, 00-047 Warszawa

email: ci@ci.edu.pl, http://www.ci.edu.pl 

ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 

STOWARZYSZENIA NAUKOWEGO COLLEGIUM 

INVISIBILE

W OKRESIE 9 PAŹDZIERNIKA 2010 r. – 23 

PAŹDZIERNIKA 2011 r.



Władze Collegium Invisibile w okresie sprawozdawczym:

Zarząd:  Krzysztof  Niewiadomski  (przewodniczący),  Bartłomiej  Czajka,  Marta 

Łukowska, Jan Sowa, Marta Wójtowicz

Komisja  Rewizyjna:  Agata  Stasik  (przewodnicząca),  Magdalena  Bartnicka, 

Mikołaj Zaborowski

Rada Naukowa: prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow (przewodnicząca), prof. 

Anna  Jedynak  (sekretarz),  dr  hab.  Anna  Brożek,  prof.  Marek  Safjan,  prof. 

Ryszard Tadeusiewicz



I. Piramida wiedzy

Program tutorialny
W ramach programu tutorialnego studenci Collegium prowadzą badania naukowe pod 

merytoryczną  opieką  ich  tutorów  –  wybitnych  przedstawicieli  poszczególnych  dziedzin 

poznania  naukowego.  W  wyniku  rocznej  współpracy  powstaje  praca  roczna,  w  której 

studenci przedstawiają wyniki swoich poszukiwań.

W roku akademickim 2010/2011 w programie wzięło udział 25 studentów Collegium, 

którzy  współpracowali  z  26  tutorami  (jedna  osoba  pracowała  pod  kierunkiem  dwójki 

opiekunów). W odróżnieniu od statystyk z dwóch ostatnich lat akademickich, tylko dwóch 

tutorów pracowało w zagranicznych ośrodkach akademickich.

Koszty przejazdów studentów do miejsc pracy ich tutorów refundowane były jedynie 

w  okresie  do  lutego  2011  r.,  kiedy  program  objęty  był  finansowaniem  w  ramach 

przedłużonego grantu z Programu Exterius/Poza szlakiem realizowanego przez Fundację na 

rzecz Nauki Polskiej. W pozostałej części roku akademickiego Collegium nie miało możliwości  

finansowego wspierania studenckich tutoriali.

W  roku  akademickim  2010/2011  po  raz  pierwszy  program  koordynował  Mateusz 

Grochowski.

W tabeli przedstawiono listę współpracujących w roku akademickim 2010/2011 par 

student – tutor:

STUDENT TUTOR DZIEDZINA
Edyta Charzyńska dr Agnieszka Woszczyk 

(Uniwersytet Śląski)

Filozofia

Bartłomiej Czajka dr Aleksander Wolicki 

(Uniwersytet Warszawski)

Historia

Karolina Ćwiek-Rogalska dr Katarzyna Waszczyńska

(Uniwersytet Warszawski)

Etnologia

Magdalena Danek prof. Michał du Vall 

(Uniwersytet Jagielloński)
Anna Drożdżowicz dr hab. Bartłomiej 

Dobraczyński (Uniwersytet 

Jagielloński)

Psychologia

Adrianna Fabijańska dr hab. Jacek Jastrzębski 

(Uniwersytet Warszawski)

Prawo

Paweł Figurski dr hab. Grażyna Jurkowlaniec Historia sztuki



(Uniwersytet Warszawski)
Magdalena Hoły-Łuczaj prof. Cezary Wodziński 

(Uniwersytet Jagielloński)

Filozofia

Maciej Juzaszek dr hab. Wojciech Załuski 

(Uniwersytet Jagielloński)

Prawo

Daniel Kontowski prof. Szymon Wróbel 

(Uniwersytet Warszawski, 

Polska Akademia Nauk)

Filozofia

Joanna Kulas prof. Paweł Stępień 

(Uniwersytet Warszawski)

Literaturoznawstwo

Wojciech Kuźnicki Dr Krzysztof Trzciński Stosunki międzynarodowe
Kamil Łuczaj prof. Tomasz Szlendak 

(Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu)

Socjologia

Marta Łukowska dr hab. Michał Ostrowicki 

(Uniwersytet Jagielloński)

Filozofia

Miłosz Puczydłowski dr Andrew John Thomas 

(Uniwersytet w Oslo)

Filozofia/teologia

Krzysztof Pytka prof. Jan Werner (Univeristy 

of Minnesota)

Ekonomia

Dominik Rogóż prof. Tadeusz Gadacz (PAN, 

Collegium Civitas)

Filozofia

Błażej Skrzypulec dr Adam Chuderski 

(Uniwersytet Jagielloński)

Filozofia

Jan Sowa prof. Andrzej Zakrzewski Historia prawa i ustroju
Agnieszka Sztoldman prof. Wojciech Kocot 

(Uniwersytet Warszawski), 

prof. Krystyna 

Szczepanowska-Kozłowska 

(Uniwersytet Warszawski)

Prawo

Katarzyna Szymańska dr Magdalena Heydel 

(Uniwersytet Jagielloński)

Przekładoznawstwo

Justyna Tabaszewska prof. Anna Zeidler-

Janiszewska (Uniwersytet 

Łódzki)

Filozofia

Jowita Woźniak prof. Alicja Kędzia (Akademia 

Medyczna we Wrocławiu)

Medycyna

Mikołaj Zaborowski dr hab. Sławomir Michalak 

(Uniwersytet Medyczny w 

Medycyna



Poznaniu)

Wioska Olimpijska
W  roku  2011  nie  udało  się  zorganizować  Wioski  Olimpijskiej  ze  względów 

finansowych. Collegium zamierzało uzyskać środki na projekt z dwóch źródeł – z Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich lub od PKN Orlen. Niestety w obydwu przypadkach Stowarzyszenie 

otrzymało odpowiedzi negatywne. Wniosek do PKN Orlen, finansującego projekt w zeszłym 

roku, został złożony w grudniu 2010 roku. Decyzję odmowną od Collegium otrzymało dopiero 

pod koniec kwietnia. W połowie maja zostały ogłoszone wyniki konkursu w ramach Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich, w którym, podobnie jak w zeszłym roku, program Piramida Wiedzy 

nie uzyskał dofinansowania. 

W tej sytuacji, wobec zagrożenia, że nie odbędzie się żaden z obozów letnich zarząd 

podjął  decyzję  o  skupieniu  środków  i  działań  na  projekcie  Szkoła  Letnia,  ze  względu  na 

zaangażowanie  (także  finansowe)  Krajowego  Funduszu  na  Rzecz  Dzieci.  Ze  względu  na 

formułę Wioski  Olimpijskiej,  przygotowania  do obozu musiały zostać rozpoczęte w lutym 

mimo  braku  pewnego  źródła  finansowania.  Członkowie  Collegium  zgłosili  34  propozycje 

zajęć,  został  również  rozpoczęty  proces  rekrutacyjny.  Decyzja  oodwołaniu  Wioski  została 

ogłoszona 25 maja, w dniu przewidzianym na ogłoszenie wyników rekrutacji.

Szkoła Letnia
Tegoroczna,  dwunasta  już,  edycja  Szkoły  Letniej  Collegium  Invisibile  odbyła  się  

w dniach 1-9 września 2011 r. w Domu Pracy Twórczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Ciążeniu nad Wartą. Wzięło w nim udział 12 podopiecznych (maturzystów, absolwentów 

programu pomocy dzieciom wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci) oraz 7 

collegiantów  prowadzących  warsztaty  naukowe.  W  opiece  nad  referatami  uczestników 

wzięło udział łącznie 13 studentów Collegium.

W  trakcie  Szkoły  Letniej  odbyło  się  7  cykli  warsztatowych.  W  każdym  z  nich 

uczestniczyło  od  2  do  7  uczestników.  Zajęcia  trwały od  10  do  12  godzin  dydaktycznych. 

Wszystkie  zajęcia  otrzymały  bardzo  wysokie  oceny  w  ankietach  ewaluacyjnych, 

wypełnianych  przez  uczestników  obozu.  Absolwenci  Funduszu  podkreślali  zwłaszcza 



umiejętność  zaciekawienia  uczestników  tematyką  zajęć  i  bardzo  dobre  przygotowanie 

merytoryczne do prowadzenia warsztatów. 

Podczas obozu wygłoszono 12 referatów, w tym 5 z wykorzystaniem multimedialnych 

środków przekazu. Godny podkreślenia jest bardzo wysoki poziom merytoryczny wszystkich 

referatów. Uczestnicy wykazali się niezwykle rozległą i głęboką wiedzą z dziedzin, którymi 

się interesują, potrafili zainteresować nią audytorium i umieli wyczerpująco odpowiadać na 

pytania i przekonująco bronić swoich racji w dyskusji.

Program obozu urozmaiciła piesza wycieczka do pocysterskiego opactwa w Lądzie. 

Ponadto, dzięki uprzejmości Kierownika Domu Pracy Twórczej Pana Andrzeja Bendzińskiego, 

grupa miała możliwość obejrzenia przechowywanych w Domu Pracy Twórczej unikatowych 

zbiorów literatury masońskiej.

Zarówno dla collegiantów, jak i dla licealistów wyjazd stanowił okazję do bliższego 

zapoznania  się  i  wymiany  doświadczeń.  Szczególny  walor  miały  rozmowy  dotyczące 

rzeczywistości  akademickiej,  tak  potrzebne  dla  rozpoczynających  studia  absolwentów 

programu Funduszu.  Integracji  sprzyjała wspólna organizacja  wieczornego czasu wolnego 

(m.in. quiz, gry integracyjne, wspólne oglądanie filmu).

Szkoła Letnia została sfinansowana ze środków Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci 

i środków własnych Collegium Invisibile. 

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz prowadzonych w trakcie obozu warsztatów 

naukowych: 

Prowadzący Temat
Bartłomiej Czajka Dzieje oraz myśl klasycznej Grecji - warsztaty z historii  

literatury i idei
Agnieszka Dulęba Historia sztuki Żydów w Polsce od poł. XIX w. do II  

wojny światowej
Joanna Durlik W co grają ludzie? O grach i rytuałach  

komunikacyjnych
Paweł Figurski Kronika Galla Anonima

Mikołaj Getka-Kenig Śmierć w kulturze wczesnego romantyzmu

Jan Sowa „Nigdy z królami nie będziem w aliansach?” Staropolski  

republikanizm w teorii i w praktyce
Katarzyna Szymańska Przekład artystyczny jako „literatura z literatury”

W kolejnej tabeli przedstawiono listę referatów wygłoszonych przez podopiecznych:



Referent Opiekun Temat
Joanna Hanus Joanna Durlik Prowokacje ortograficzne w języku  

literackim i użytkowym
Aleksander Kotarski Jan Sowa Architektura i film polski doby  

socrealizmu
Kacper Kowalczyk Klementyna Glińska, Katarzyna 

Szymańska
Jak zostać królem? O „Henryku IV”  

Szekspira
Tomasz Lewczuk Jowita Woźniak, Bartłomiej Czajka Komórki macierzyste - szansa 

dla medycyny
Agata Łysakowska Paweł Figurski Film jako narzędzie propagandy 

w okresie II wojny światowej
Szymon Olejniczak Jan Sowa Kursk - największa bitwa pancerna w  

historii
Magdalena Próchniak Katarzyna Szymańska Obowiązki poety: „To, że chciałem dobrej  

poezji, nie umiejąc...” 

- czy Czesław Miłosz był moralistą? („To  

jest i tylko to jest ocalenie”)
Karol Skrzypczak Paweł Figurski Spotkanie w Trewirze w 1473 roku.  

Utopijne plany Karola Zuchwałego 

a sytuacja polityczna w Europie  

Zachodniej w II połowie XV wieku
Ewa Stankiewicz Olga Rodak, Paweł Figurski Życie codzienne prawosławnych mniszek  

w Polsce
Katarzyna Szarla Bartłomiej Czajka Powroty Dionizosa. Inscenizacje  

„Bachantek” Eurypidesa
Wiktor Uhlig Agnieszka Dulęba Czysta Forma = Czysta Teoria. Dlaczego  

Witkacemu nie udało się zrealizować  

teatralnych postulatów?
Karolina Wątroba Katarzyna Szymańska Trudne początki tłumaczenia  

symultanicznego, czyli proces  

norymberski od strony translatologicznej

Pierwszy Tutor

„Pierwszy  Tutor”  to  cześć  programu  „Piramida  Wiedzy”.  Polega  na  cyklu 

comiesięcznych spotkań podopiecznego (zdolnego ucznia liceum) z opiekunem (studentem 

Collegium).



Ogółem do współpracy w ramach programu zgłosiło się 14 uczestników. W jednym 

przypadku współpracy nie nawiązano, w jednym zrezygnowały z niej obie strony, w trzech 

przypadkach została przerwana przez uczestnika programu. W pozostałych 9 przypadkach 

podjęto prace w parach, które przyniosły konkretne efekty. 

Ze strony Collegium w projekcie uczestniczyło 13 osób. Koordynatorem projektu był 

Paweł  Figurski.Spośród  9  par,  które  podjęły  współpracę,  do  dnia  4  X 2011  roku siedem 

zakończyło pracę, przesyłając wszystkie prace oraz ankietę ewaluacyjną. Dwie pary wolały 

zamiast  czterech  esejów,  wysłać  jeden  tekst.  Pracowały  nad  nim  systematycznie,  ale 

wszystko ujęły razem w jednej pracy. Do dnia 17 X tekst jednej z prac nie został dostarczony 

koordynatorowi, choć wiadomo, że współpraca została podjęta i prowadzona. Jedna z par, 

nawiązała kontakt i rozpoczęła prace, ale nie nadesłała żadnych informacji koordynatorowi 

oprócz tematu tutorialu. 

W programie udział wzięły następujące pary (tutor – podopieczny – temat):1. Barbara Pomiechowska – Joanna Hanus, Teoria relatywizmu językowego, 2. Joanna Kulas  –  Alicja  Łukasik,  Wybrane  zagadnienia  z  poetyki  na  przykładzie  wierszy  

Wisławy Szymborskiej, 3. Dorota Gołuch – Olga Lenczewska, Przekładoznawstwo i poezja, 4. Jowita Woźniak – Wiktor Paskal, Rozwój splotu ramiennego w okresie prenatalnym, 5. Paweł Figurski – Stanisław Kostyra, Początek rządów Władysława Hermana, 6. Magdalena Hoły-Łuczaj – Dawid Rogacz, Filozofia Martina Heideggera,  7. Leopold Hess – Jan Rosa, Filozofia analityczna, 8. Daniel Kontowski – Konrad Edward Urban, Historia idei, 9. Tymon Słoczyński – Tomasz Kleszcz, Ekonomia.

Wszystkie nadesłane ankiety wskazały, że zarówno podopieczni jak i opiekunowie są 

bardzo  zadowoleni  z  wyników  współpracy.  Zgodnie  podkreślano,  że  programowe  cele 

projektu  zostały  w  pełni  zrealizowane  i  dzięki  programowi  zarówno  uczniowie  jak  i 

studenci wiele się nauczyli. Jako szczególnie cenne wskazywano nie tylko merytoryczne i 

metodologiczne  komentarze,  ale  osobisty  kontakt  i  doświadczenie  studenta.  Jedyne 



negatywne  uwagi  dotyczące  realizacji  programu  odnosiły  się  do  braku  spotkania 

ewaluacyjnego.

Obozy naukowe Collegium Invisibile

Wiosenny obóz naukowy
Wiosenny  obóz  naukowy  odbyły  się w  Warszawie  w  dniach  20-22  maja  2010  r. 

Zgodnie z tradycją spotkanie otworzyła uroczysta immatrykulacja nowoprzyjętych członków 

Collegium.  Pamiątkowe  dyplomy  wręczyła  Przewodnicząca  Rady  Naukowej  Collegiu 

Inivisibile – JM Magnificencja Rektor UW, prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow. 

W oficjalny sposób pożegnano absolwentów Collegium z lat 2010 i 2011. Na uroczystości 

pojawił się także przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – p. Bartosz 

Loba,  rzecznik  prasowy  i  p.o.  Szefa  Gabinetu  Politycznego  MNiSW.  Wykład 

immatrykulacyjny wygłosił  wybitny historyk  prawa i  ustroju,  prof.  Andrzej  Zakrzewski  z 

WPiA UW.

W  obozie  wzięło  udział  32  uczestników.  Wygłoszono  13  referatów  z  różnych 

dziedzin.  Ponadto  w  programie  znalazła  się debata  na  temat  aktualnej  sytuacji 
Stowarzyszenia, w ramach której omówiono propozycje projektów na najbliższy rok oraz 

podjęto kwestię strategii pozyskiwania środków finansowych na funkcjonowanie Collegium. 
Debata  ta  stanowiła  jeden  z  ważniejszych  punktów  tegorocznego  obozu  wiosennego  i 

zaowocowała ustaleniem wstępnego zarysu nowej strategii rozwojowej. 

W trakcie obozu odbyły się także dwa spotkania integracyjne, podczas których nowi 

członkowie  Stowarzyszenia  mieli  okazję w  nieformalnej  atmosferze  zapoznać  się 

z pozostałymi studentami Collegium Invisibile.
Obóz zorganizowały: Marta Łukowska oraz Magdalena Bartnicka.

Poniżej zamieszczono program wiosennego obozu naukowego.

Pi  ątek, 20 maja 2011 r.  

15.00-18.30 Uroczysta immatrykulacja



Sala konferencyjna Zarządu Samorządu Studentów UW, ul. Krakowskie Przedmieście 24, p. 

200, wykład inauguracyjny prof. Andrzeja Zakrzewskiego, WPiA UW

18.30 Wieczór integracyjny

Sobota, 21 maja 2011

10.00-10.15 Rozpoczęcie drugiego dnia obozu

10.15-10.45 Agnieszka Sztoldman, Granice ochrony własności intelektualnej z punktu widzenia 

dostępu osób trzecich do chronionych dóbr w ramach swobody działalności gospodarczej –  case 
study

10.45-11.15 Miłosz Jóźwiak, Ewolucja mobilności przedsiębiorców – aspekty prawne

11.15-11.45 Małgorzata  Joanna Adamczyk,  Status  i  ochrona  osób  z  niepełnosprawnością w 

prawie międzynarodowym
11.45-12.00 Przerwa

12.00-12.30  Maciej  Zaleśkiewicz,  Standard  jawności  w  międzynarodowym  arbitrażu 
inwestycyjnym w świetle orzecznictwa ICSID
12.30-13.00 Wojciech Kuźnicki, Przyczyny interwencji ECOWAS w Liberii
13.00-13.30  Mikołaj  Getka-Kenig,  Arystokracja  a  tożsamość narodowa  –  przykład  powstania 
listopadowego

13.30-15.30 Przerwa obiadowa 

15.30-18.30 Dyskusja nad strategią rozwoju CI oraz realizowanymi projektami
18.30 Wspólna kolacja

Niedziela, 22 maja 2011 r.

10.00-10.15 Rozpoczęcie trzeciego dnia obozu

10.15-10.45 Agnieszka Dulęba, Sztuka żydowska w Polsce w XIX wieku

10.45-11.15  Makary  Górzyński,  Iluzje  dla  nowego  społeczeństwa.  Refleksja  o  architekturze 
Pałac Kultury i nauki w Warszawie

11.15-11.45 Aleksander Mocek, Igrając z historią. Nurt autentyzmu w muzyce

11.45-.12.00 Przerwa na kawę 

12.00-12.30 Klementyna Glińska, Przepisywanie – dopisywanie. Kreacja postaci w XII-wiecznej 
komedii łacińskiej

12.30-13.00 Michał Jędrzejek, Kompensacyjna funkcja nauk humanistycznych u Odo Marquarda

13.00-13.30  Maria  Makarowa,  Czego  można  szukać  w  Birobidżanie?  Kilka  uwag  o  badaniach 

kulturowo-językowych w Żydowskim Obwodzie Autonomicznym



13.30-14.00 Krzysztof Niewiadomski, Granice pisania biografii. Przypadek Władysława Sebyły
14.00 Wspólny obiad

Jesienny obóz naukowyJesienny obóz naukowy Collegium odbył się w Łodzi w dniach 22-24 października.  Wzięło  w  nim  udział  30  collegiantów.  W  jego  trakcie  wygłoszono  17  referatów prezentujących  wyniki  prac  badawczych  prowadzonych  w  ramach  programu tutorialnego Collegium.23 października o godzinie 10.00 miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia,  którego  obrady  skupiły  się  na  prezentacji  sprawozdań  z  rocznej działalności  Zarządu  oraz  Komisji  Rewizyjnej,  a  także  wyboru  przedstawicieli  do statutowych organów stowarzyszenia na nowe kadencje. Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia odbyła się dwugodzinna dyskusja na temat organizacyjno-finansowej sytuacji stowarzyszenia i określenia nowej strategii jego rozwoju.Obóz  nie  mógłby  się  odbyć  w  tej  formie,  gdyby  nie  wsparcie  ze  strony Uniwersytetu Łódzkiego, a w szczególności jego Centrum Promocji.  Dzięki uprzejmości naszych gospodarzy Collegium mogło nie odpłatnie skorzystać z noclegu i wynajmu sal  konferencyjnych  w  Centrum  Szkoleniowo-Konferencyjnym  Uniwersytetu  Łódzkiego. Cześć  z  pozostałych kosztów udziału  w obozie  została  pokryta  ze  środków własnych stowarzyszenia.Obóz  zorganizował  Krzysztof  Niewiadomski  przy  współpracy  Łukasza Biskupskiego.
Poniżej znajduje się szczegółowy program obozu:
Sobota, 22 października 2011 r.

Od  12.00  –  Przyjazd  i  zakwaterowanie  w  centrum  Szkoleniowo-Konferencyjnym 

Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18
W dniu 22 października sesja referatowa odbywa się w sali nr 16 w budynku Instytutu Filozofii Uniwersytetu  

Łódzkiego.



14.30-15.00  Anna  Kornakiewicz,  „Elektryczny  mózg”  -  czyli  elektrofizjologia  w  farmakoterapii  i  

neuroinżynieria w padaczce lekoodpornej

15.00-15.30  Paweł  Figurski,  O  tożsamości  Brunona  z  Kwerfurtu,  albo  o  logice  wizji  w  czasach  

ottońskich

15.30-16.00 Daniel Kontowski, „Zasłona Mai” u Nietzschego, Gide'a i Hessego

16.00-17.00 – Obiad

17.15-17.45  Tymon  Słoczyński,  Przyczyny  zróżnicowania  wynagrodzeń  i  segregacji  zawodowej  

kobiet i mężczyzn w Polsce. Wnioski z raportu „Zatrudnienie w Polsce 2008”

17.45-18.15 Piotr Dworczak, Polityka fiskalna w modelu DSGE z racjonalną nieuwagą

18.15-18.45  Aleksandra Kremer,  Poezja  konkretna czy poezje  konkretne?  O problemach badania  

międzynarodowego ruchu poetyckiego

Niedziela, 23 października 2011 r.

10.00 Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków Collegium Invisibile

10.30 Drugi termin Walnego Zebrania Członków Collegium Invisibile

12.00 Dyskusja o Stowarzyszeniu

14.00 obiad

15.00-15.30 Wojciech Maciejewski, Zasada de minimis a cztery swobody rynku wewnętrznego

15.30-16.00  Adrianna  Fabijańska,  Instrumenty  corporate  governance  a  pewność  obrotu  w dobie  

kryzysu gospodarczego - zgadnienia funkcjonalne i regulacyjne

16.00-16.30 Maciej Juzaszek, Poziomowa interpretacja koncepcji prawa

16.30-16.45 Przerwa

16.45-17.15 Szymon Zaręba,  „Planowane zabójstwa” we współczesnej praktyce międzynarodowej –  

problemy prawne

17.15-17.45 Mikołaj Getka-Kenig, Polska, napoleoński imperializm i reprezentacja kulturowa. 

„Karol Wielki i Witykind” Tekli Łubieńskiej w oczach neohistorycysty



17.45-18.15  Makary  Górzyński,  Swojskość  nowoczesności.  Kościół  parafialny  w  Psarach  na  

marginesie pewnej debaty

Poniedziałek, 24 października 2011 r.

9.30-10.00 Marta Łukowska, Człowiek jest jeden, a światy dwa… bilokacja czy teleportacja?

10.00-10.30 Justyna Janik, Wykorzystanie eye trackingu w badaniach nad percepcją twarzy

10.30-11.00 Krzysztof  Kasparek,  Ocena skuteczności  polskiej  polityki  publicznej  wobec sprawców  

przestępstw seksualnych – projekt badań

11.00-11.15  Przerwa

11.15-11.45  Bartłomiej  Czajka,  Język  i  retoryka  władzy.  Ideologia  oraz  układ  sił  odczytywane  z  

perspektywy królewskich listów do miast greckich w okresie hellenistycznym

11.45-12.15  Mateusz  Grochowski,  Obowiązki  informacyjne  w  prawie  umów  konsumenckich. 

Perspektywy i paradoksy

II. Inne projekty i aktywności Stowarzyszenia

RekrutacjaPierwszy  etap  rekrutacji,  polegający  na  wypełnieniu  internetowego kwestionariusza rozpoczęty  został  na  początku stycznia  2011 r.  i  trwał  do 15 lutego. Wypełnione  formularze  przesłało  105  osób.  Spośród  nich  stworzona  przez  grupę doświadczonych  collegiantów komisja  zakwalifikowała  36  osób do wzięcia  udziału  w drugim etapie – rozmowach kwalifikacyjnych. Przeprowadzone zostały one na przełomie marca i kwietnia. W trakcie drugiego etapu komisja rekrutacyjna pracowała w składzie: prof. Anna Jedynak, Marta Wójtowicz, Krzysztof Niewiadomski jako stali członkowie oraz zapraszani  na  poszczególne  rozmowy  eksperci  –  wybitni  przedstawiciele  rozmaitych dyscyplin naukowych.



Nowymi członkami stowarzyszenia zostali w roku 2011:1. Agnieszka Dulęba2. Joanna Durlik3. Piotr Dworczak4. Maciej Fabian5. Mikołaj Getka-Kenig6. Makary Górzyński7. Justyna Janik8. Michał Jędrzejek9. Krzysztof Kasparek10. Tomasz Kawenka11.  Paweł Kopiec12. Anna Kornasiewicz13. Rafał Michalczak14. Aleksander Mocek15. Adam Ploszka16. Olga Rodak17. Michał Rogalski18. Bartosz Wołodkiewicz
Modernizacja strony internetowej stowarzyszeniaDzięki  przyznanej  Collegium  w  roku  2010  dotacji  PKN  Orlen  udało  się zmodernizować  stronę  internetową  stowarzyszenia.  Stara  wersja  naszej  witryny odbiegała  od  standardów  nowoczesnych  stron  internetowych  i  nie  była  dobrym narzędziem do informowania  o  działalności  stowarzyszenia.  Grupa osób,  której  prace koordynowała Agata Stasik,  opracowała  szczegółowy projekt  zmian w układzie  treści. Wprowadzono  nowy  element,  którym  są  krótkie  teksty  autorstwa  kilku  collegiantów opowiadających  o  swoich  doświadczeniach  związanych  ze  stowarzyszeniem.  Strona zyskała  ponadto  zupełnie  nową,  kolorową  i  atrakcyjną  szatę  graficzną.  Debiut  nowej witryny Collegium miał miejsce 31 marca 2011 r. 



Kontakty z potencjalnymi sponsoramiZarząd Collegium za priorytet swojej  działalności  zmierzającej do pozyskiwania funduszy na działanie Stowarzyszenia uznał kontynuację współpracy z najważniejszymi we wcześniejszym roku akademickim sponsorami: PKN Orlen i Fundacją na rzecz Nauki Polskiej. Na początku grudnia 2010 r. rozliczono dotację przyznaną przez PKN Orlen na rok  2010  i  złożono,  po  spotkaniu  z  działem  społecznej  odpowiedzialności  biznesu, wniosek o przedłużenie współpracy. Odpowiedź trafiła do Collegium dopiero w kwietniu 2011 r. – była ona niestety negatywna.W  lutym  2011  r.  rozliczono  przedłużony  do  początku  nowego  roku  grant przyznany przez FNP w ramach programu Exterius. Pod koniec marca wysłano zaś list  intencyjny do nowej edycji tego programu. Negatywną odpowiedź otrzymano dopiero w połowie sierpnia.Ponadto  Zarząd  złożył  kilka  wniosków  do  innych  podmiotów  finansujących różnego  rodzaju  działania  edukacyjne:  Funduszu  Inicjatyw  Obywatelskich  (Wioska Olimpijska,  Szkoła  Letnia),  Fundacji  im.  L.  Kronenberga  (Wioska  Olimpijska,  Szkoła Letnia),  Fundacji  Bankowej  im.  M.  Kantona  (Szkoła  Letnia),  Fundacji  Orange  (Szkoła Letnia), Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce (Szkoła Letnia, Pierwszy Tutor).  Żadna z wymienionych instytucji niestety nie uznała inicjatyw naszego Stowarzyszenia za wartych wsparcia.
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.



III.  Uchwały podjęte  przez  Walne Zgromadzenie  Członków i 

Zarząd

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków

1. Uchwały z dnia 9 października 2010 r. w sprawie:a. udzielenia absolutorium Zarządowi;b. udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej;c. wyboru nowego Zarządu;d. wyboru nowej Komisji Rewizyjnej.2. Uchwała z dnia 7 marca 2011 r. o zmianach w tekście Statutu Stowarzyszenia.



Uchwały Zarządu

1.  Uchwała  nr  1  z  22  listopada  2010  r.  o  Zaliczeniu  roku  akademickiego 2009/20102.  Uchwała nr z  28 lutego 2011 r.  w sprawie przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacji nowych studentów3. Uchwała nr z 10 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia nowych członków


