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1. Podstawowe informacje: 

 

Czas trwania kadencji: 18.10.2014 r. – 07.11.2015 r. 

 

Władze Stowarzyszenia w czasie roku akademickiego 2014/15: 

 

Zarząd: 

 Sebastian Siembora (przewodniczący) 

 Małgorzata J. Adamczyk 

 Maciej Juzaszek 

 Dominika Micał 

 Marcin Morawski 

 

Komisja Rewizyjna: 

 Mikołaj Getka-Kenig (przewodniczący) 

 Artur Kołodziejczyk 

 Paweł Maryniak 

 

Rada Naukowa: 

 prof. dr hab. Marcin Pałys (przewodnicząca) 

 dr hab. Anna Brożek (sekretarz) 

 prof. dr hab. Anna Jedynak 

 prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 

 prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz 
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2. Piramida Wiedzy 

 

a) Program Tutorialny 

W ramach programu tutorialnego studenci Collegium prowadzą badania naukowe pod 

merytoryczną opieką ich tutorów – wybitnych przedstawicieli poszczególnych dziedzin nauki. 

W wyniku rocznej współpracy powstaje praca roczna, w której studenci przedstawiają wyniki 

swojej pracy. W roku sprawozdawczym podjęto realizację 13 tutoriali, przy czym jedna osoba 

prowadziła współpracę z dwoma tutorami. Dwa tutoriale były prowadzone na uczelni zagranicznej, 

natomiast pozostałe – na uczelniach polskich bądź w innych krajowych placówkach naukowych 

bądź dydaktycznych (UW, UŁ, UJ, PAN, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi).  

W momencie składania raportu sprawozdawczego procedura rozliczania większości 

z wymienionych tutoriali nie została jeszcze zakończona przez uczestników. Koordynacja programu 

w roku 2014-15 została rozpoczęta od kontynuacji procedury rozliczeniowej za rok 2013-2014. 

Należy niestety podkreślić, że sytuacja taka – niezgodnego z zasadami programu przedłużania 

terminów składania dokumentów  –  zdarza się już kolejny rok z rzędu, pomimo apeli 

koordynatorów o terminowe wywiązywanie się z zobowiązań. Wprowadzony został także nowy 

system rejestrowania i dokumentowania tutoriali, mający usprawnić procedury rozliczeniowe 

i przejmowanie obowiązków przez kolejne koodynatorki bądź koordynatorów. Składa się on 

z elektronicznej bazy danych i dokumentacji papierowej, a także z aktualizowanych na bieżąco 

dzienników spraw. Archiwizacji poddano dokumentację z ostatnich kilku lat, którą po 

przeprowadzeniu porządkowania i scalenia złożono w siedzibie Collegium. 

W minionym roku podjęto działania mające na celu podtrzymywanie idei tutoriali jako 

podstawowego programu statutowego Collegium. Polegały one na opracowaniu i wysłaniu 

obszernych newsletterów wraz z pakietami dokumentów potrzebnych do obsługi tutoriali (jesienią 

i wiosną), a także na kompleksowym przedstawieniu programu tutorialnego nowym Studentkom 

i Studentom CI na obozie wiosennym w Warszawie, w roku 2015. Poza tym prowadzono bieżącą 

obsługę spraw związanych z realizacją tutoriali. Przebiegała ona zazwyczaj sprawnie, choć zdarzyły 

się sprawy, których rozpatrzenie przez koordynatora ulegało opóźnieniu. 

Tytułem podsumowania należy zwrócić uwagę na dwie istotne kwestie. Pierwszą jest 

obserwowany od kilku lat spadek liczby realizowanych tutoriali, która jednakże w ciągu ostatnich 

dwóch latach pozostaje zbliżona (12 zrealizowanych w roku 2013-2014 i 12 rozpoczętych w roku 

2014-2015). Druga kwestia dotyczy poruszanego już w poprzednich sprawozdaniach rocznych, 
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notorycznego niewywiązywania się uczestników z obowiązku dostarczania koordynatorom planów 

ramowych współpracy. W mijającym roku taki dokument dostarczyły tylko 2 (!) osoby, pomimo 

apeli o sporządzenie planu, niewątpliwie ułatwiającego profesjonalną współpracę.  

Uwaga dodatkowa ma charakter techniczny. W mijającym roku koordynator zdecydował, że 

przepływ dokumentacji będzie się odbywał w zdecydowanej większości z pominięciem wysyłania 

dokumentów na adres Collegium, a zamiast tego – na adres koordynatora. Takie rozwiązanie 

pozwoliło skrócić i usprawnić realizowane procedury i może ono być rekomendowane do 

zastosowania w kolejnych latach.    

W roku 2014-2015 koordynatorem programu był Makary Górzyński. Zarząd pragnie 

podkreślić wzorcowy charakter współpracy pomiędzy zarządem a koordynatorem oraz rzetelność 

i terminowość wykonywanych przez koordynatora obowiązków wynikających z pełnionej funkcji.  

 

W tabeli poniżej znajduje się zestawienie tutoriali rozpoczętych w roku 2014-2015, których 

rozliczenie zostało zamknięte lub znajduje się w toku: 
 

STUDENT TUTOR DZIEDZINA 

Paweł Figurski 

Prof. John van Engen (Notre Dame 

University) 

 

Prof. Peter Jeffery (Notre Dame 

University) 

Teologia/historia 

 

 

 

Teologia/historia 

Mania Góralska Dr Renata Ewa Hryciuk (UW) Antropologia 

Paweł Grad Dr Wawrzyniec Rymkiewicz (UW) Filozofia 

Artur Kołodziejczyk 

Ks. Dr Sławomir R. Szczyrba 

(Wyższe Seminarium Duchowne w 

Łodzi) 

Teologia 

Kacper Kondrakiewicz Dr Ewelina Knapska (PAN) Neurobiologia 

Daniel Kontowski Prof. Marta Bucholc (UW) Socjologia edukacji 

Sebastian Siembora Prof. Anna Marciniak-Kajzer (UŁ) Archeologia 

Karol Stefańczyk Prof. Ryszard Nycz (UJ) Nauki o literaturze 

Marek Świdrak Dr hab. Piotr Gryglewski (UŁ) Historia sztuki 

Karolina Wątroba Prof. Jerzy Jarzębski (UJ) Nauki o literaturze 

Sebastian Żbik Prof. Jerzy Zdanowski (PAN) Arabistyka/historia 

Marek Kaplita Prof. Andrzej Gniazdowski (PAN) Filozofia 
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b) Szkoła Letnia 

 

Szkoła Letnia Collegium Invisibile odbyła się w 2015 roku po raz szesnasty, kolejny rok 

z rzędu w Pałacu w Ciążeniu, będącym Domem Pracy Twórczej Uniwersytetu Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. Szkoła Letnia jest obozem naukowym skierowanym do absolwentów Krajowego 

Funduszu na rzecz Dzieci, którzy w danym roku zdali maturę. 

Jest to forma przygotowania do studiów, w której młodzi absolwenci szkół średnich 

uczestniczą w zajęciach o kształcie akademickich konwersatoriów i seminariów, a także pod okiem 

studentów Collegium przygotowują własne, krótkie wystąpienia naukowe. Tegoroczny obóz 

podobnie jak ubiegłoroczny, trwał 9 dni (30 lipca – 7 sierpnia 2015 r.) i uczestniczyło w nim 

ośmiu studentów Collegium i 12 maturzystów.  

Podczas Szkoły Letniej studenci i studentki CI przeprowadzili 7 warsztatów w dwóch 

równoległych blokach. Każdy z uczestników brał udział w dwóch cyklach warsztatów, z których 

każdy składał się z sześciorga zajęć trwających 120 minut. Plan dnia podczas szkoły obejmował 

także prezentację referatów. Ponadto podczas tegorocznej Szkoły Letniej uczestnicy wzięli udział w 

zajęciach (trzy spotkanie trwające po 90 minut) prowadzonych przez dr hab. Joannę Hańderek 

(Instytu Filozofii UJ), dotyczących filozofii zaangażowanej oraz transhumanizmu. 

Podczas obozu wygłoszonych zostało 12 referatów, z których każdy był wcześniej 

przygotowany i drogą e-mailową konsultowany z opiekunem, studentem Collegium. 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 przekonywająco bronić swoich racji 

w toczącej się po referacie dyskusji. 

Starano się, by w trakcie szkoły nie zabrakło czasu wolnego, który uczestnicy i prowadzący 

mogli przeznaczyć na dyskusje – zarówno merytoryczne, dotyczące zajęć i referatów, jak i skupione 

na wymianie doświadczeń, co było szczególnie cenne dla licealistów, którzy od najbliższej jesieni 

wkraczają w życie akademickie. 

Dzięki uprzejmości Kierownika Domu Pracy Twórczej Pana Andrzeja Bendzińskiego 

mieliśmy również możliwość obejrzenia unikatowych w skali europejskiej zbiorów literatury 

masońskiej, przechowywanych w pałacu. Wolny czas urozmaicały także seanse filmowe i gry 

integracyjne. Po raz pierwszy w czasie Szkoły Letniej odbywały się zajęcia kształtujące przede 

wszystkim „umiejętności miękkie”; owocem tych warsztatów stała się kilkudziesięciominutowa, 

częściowo improwizowana sztuka teatralna Pociąg do Poznania prawa Ciążenia (reż. Marta 

Marciniak).  
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Na wyraźną prośbę uczestników jeden z wieczorów przeznaczono na przybliżenie 

działalności Collegium Invisibile. 

Głównym sponsorem tegorocznej Szkoły Letniej był Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. 

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 12 903 zł. Dodatkowo jesteśmy bardzo głęboko wdzięczni za 

wsparcie ze strony Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który kolejny raz udzielił 

Stowarzyszeniu znaczącego wsparcia w postaci zniżki na skorzystanie z Domu Pracy Twórczej 

w Ciążeniu. 

 

Wykłady 

Dr. hab. Joanna Hańderek przeprowadziła trzy dziewięćdziesięciominutowe wykłady 

z elementami konwersatorium. W pierwszy – wprowadzającym – dokonała przypomnienia 

i przeglądu różnych definicji człowieka w historii filozofii. W drugim skupiła się na wątkach 

filozofii zaangażowanej, ściśle związanej ze współczesną sytuacją społeczno-ekonomiczną. Trzeci 

wykład dotyczył przede wszystkim transhumanizmu – w związku z nurtami współczesnej sztuki 

(bioart) i rozwojem technologicznym (sztuczna inteligencja, genetyka…). Uczestnicy chętnie 

włączali się do dyskusji, a na podstawie ankiet podsumowujących można stwierdzić, że zajęcia się 

im podobały, były angażujące i znacznie zwiększające wiedzę i świadomość dotyczących zjawisk 

poddawanych refleksji przez współczesnych filozofów. 

 

Referaty 

Każdy uczestnik przed przyjazdem do Ciążenia przygotować wystąpienie na zgłoszony 

wcześniej, dowolnie wybrany temat naukowy. Na referat przeznaczonych było 30 minut (20 na 

wygłoszenie i 10 na dyskusję). Cel sesji referatowych jest dwojaki. Z jednej strony chcieliśmy, 

wierni idei Collegium, zachęcić uczestników obozu do bezinteresownego dzielenia sią swoją pasją. 

Referaty wzbudzały dyskusję zarówno w czasie na nią przeznaczonym, jak i w czasie wolnym. 

Wiele kwestii rezonowało w trakcie posiłków czy wieczornych spotkań. 

Drugim celem była pomoc uczestnikom w kształtowaniu umiejętności przygotowania 

dobrego wystąpienia. Opiekunowie zwracali uwagę zarówno na kwestie merytoryczne i techniczne, 

jak i na dyscyplinę czasową (warto zwrócić uwagę, że nie było z nią najmniejszego kłopotu). 

Zrezygnowaliśmy z prowadzonych w poprzednim roku ankiet po referatach, uznając, że 

w zupełności wystarczy informacja od opiekuna oraz te komentarze, którymi każdy ze słuchaczy 

zechce się podzielić z referującym osobiście. 
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OPIEKUN 

REFERATU 
UCZESTNIK TYTUŁ REFERATU 

Paulina Gurgul Daria Cegiełka 
Litografia w skali mikro za pomocą sił 

atomowych 

Paulina Gurgul 
Arkadiusz 

Lewandowski 

Wpływ twierdzenia Gödla na filozofię 

matematyki, kognitywistykę i nauki społeczne 

Michał Jędrzejek Jędrzej Jaworski 
Antybiotyki – lek przyszłości czy porażka 

ludzkości? 

Artur Kołodziejczyk Klaudia Kałuzińska 

To bee or not to bee – Gwałtowny spadek 

liczebności pszczelich populacji a ich 

różnorodność genetyczna 

Kacper Kowalczyk Jarosław Macnar 
Neuronauka a współczesne koncepcje filozofii 

matematyki 

Kacper Kowalczyk Przemysław Macholak 
„M jak …” - o wpływie migracji na rozwój 

miasta na przykładzie Londynu 

Marta Marciniak Zuzanna Laudańska 
Zespół łamliwego chromosomu X jako przykład 

mutacji dynamicznej 

Dominika Micał Paulina Książek 

Kilka słów o semiotyce muzyki na przykładzie I 

części Kwartetu d-moll „Śmierć i dziewczyna” 

Franza Schuberta 

Dominika Micał Sara Kusz 

„Wraca wódz duchowy narodu” – czyli z 

problematyki recepcji twórczości i osoby 

Juliusza Słowackiego w dwudziestoleciu 

międzywojennym w Toruniu na przykładzie 

artykułu Bogumiła Jara-Sobińskiego „Rycerzu, 

nie budź go, bo śpi” zamieszczonym w 23 

numerze „Domu Rodzinnego” (z 23 czerwca 

1927 r.). 

Katarzyna Osior Arkadiusz Filip Siwko 
Nowoczesny kult jednostki – fenomem 

Władimira Putina 

Karolina Wątroba Alicja Derych 
Szekspirowska interpretacja historii na 

przykładzie „Ryszarda II” 

Karolina Wątroba 
Aleksandra 

Siemieniuk 

Tożsamość nostalgiczna w twórczości Tadeusza 

Konwickiego 
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Warsztaty 

 Podczas wydarzenia przeprowadzono także siedem warsztatów, których tabelaryczne 

zestawienie znajduje się poniżej: 

 

PROWADZĄCY TYTUŁ WARSZTATU 

Paulina Gurgul Wątki oniryczne w filozofii i literaturze 

Michał Jędrzejek Oblicza religii dzisiaj 

Artur Kołodziejczyk (we współpracy z 

nieobecną na SL Małgorzatą J. Adamczyk) 

Dzieci jednego Boga? Blaski i cienie dialogu 

międzyreligijnego na przykładzie dialogu 

żydowsko-chrześcijańskiego 

Kacper Kowalczyk Anarchia, państwo, utopia 

Marta Marciniak Jak pisać i prezentować teksty naukowe? 

Katarzyna Osior Czy wiesz, co mówisz? O ukrytej sile słów 

Karolina Wątroba Śledztwo. Film. Literatura 

 

Szczegółowe informacje, zarówno dotyczące struktury kosztów jak i szczegółów 

przeprowadzanych warsztatów są dostępne na stronie Collegium (www.ci.edu.pl), w zakładce 

Szkoła Letnia. 

W roku 2014-2015 koordynatorem programu była Dominika Micał. Zarząd pragnie 

podkreślić wzorcowy charakter współpracy pomiędzy zarządem a koordynatorem oraz rzetelność 

i terminowość wykonywanych przez koordynatora obowiązków wynikających z pełnionej funkcji 
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c) Wioska Olimpijska 

 

Nie udało się zorganizować obozu naukowego dla laureatów olimpiad przedmiotowych 

Wioska Olimpijska z powodu braku finansowania zewnętrznego.  

Planowane było połączenie – podobnie jak roku ubiegłym – Wioski Olimpijskiej wraz ze 

Szkołą Letnią przy zachowaniu odrębnych sposobów finansowania uczestników obu programów. 

Zarząd złożył wniosek do Fundacji BZWBK o dofinansowanie Wioski Olimpijskiej, jednak projekt 

nie został wybrany do puli finansowanych przedsięwzięć. Sytuacja ta stanowiła dla zarządu 

zaskoczenie, ponieważ w poprzedniej edycji konkursu grantowego Fundacji BZWBK udało się 

takie dofinansowanie uzyskać. Ponadto otrzymane wcześniej dofinansowanie oraz terminowe 

i poprawne rozliczenie grantu (co uczynił w czasie trwania kadencji zarządu 2014/2015 

koordynator programu z ubiegłego roku Piotr Byrski) powinno – zgodnie z zasadami konkursu – 

zwiększać szansę na ponowne przyznanie dotacji. 

Koordynator programu przesłał do Fundacji BZWBK prośbę o merytoryczną ocenę wniosku, 

co mogłoby stanowić podstawę ulepszenia wniosku składanego w kolejnych edycjach, jednak 

Fundacja nie przekazuje takich informacji.  

Rekomendowanym rozwiązaniem w następnych latach jest podjęcie wcześniejszych działań 

zmierzających do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania projektu w taki sposób, aby jego 

finalizacja nie była uzależniona wyłącznie od jednej instytucji. 

Koordynatorem programu był Marcin Morawski. 
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d) Pierwszy Tutor 

 

Opis  

„Pierwszy Tutor” to część programu „Piramida Wiedzy”. Polega na cyklu konsultacji drogą 

elektroniczną i telefoniczną oraz osobistych spotkań podopiecznego (ucznia liceum, podopiecznego 

Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci) z tutorem (studentem Collegium). Współpraca dydaktyczno-

naukowa tutora z podopiecznym ma na celu zgłębienie wybranego wspólnie tematu i ma 

w założeniu dać uczniowi możliwości poznania metod i strategii pracy badawczej oraz umożliwić 

mu kontakt z nauką uprawianą w profesjonalny sposób. Dla tutora zaś jest szansą na rozwijanie 

umiejętności dydaktycznych (mobilizowanie do współpracy, terminowość realizacji zadań, 

ukierunkowywanie badań, krytyczna ocena ich wyników). Pary tutor-podopieczny zdają relację ze 

swojej pracy trzykrotnie – do połowy lutego, do połowy maja oraz do końca lipca. Relacja 

przybiera różne formy – od notatki, sprawozdania z lektury, planu pracy pisemnej, bibliografii po 

ukończone fragmenty lub całość pracy. W przypadku tutorialu humanistycznego warunkiem jego 

ukończenia jest przedłożenie co najmniej jednej większej pracy pisemnej.  

 

Statystyki  

Współpracę w ramach programu rozpoczęło 12 par tutorów i podopiecznych, w tym 9 

tutorów i 12 podopiecznych. Po dwa tutoriale prowadzili: Magdalena Góralska (z Sarą Kusz 

i Magdaleną Siemieniuk), Kacper Kondrakiewicz (z Klaudią Gębalą i Zuzanną Laudańską) 

i Tymoteusz Król (z Kazimierzem Michalikiem i Alicją Derych). Praca podzielona była na trzy 

etapy. Uczestniczące w programie pary zobowiązane były do przedstawiania wyników swojej pracy 

w trzech terminach: do końca lutego 2015, do końca maja 2015 i do końca sierpnia 2015. 

Współpraca 6 par zakończyła się sukcesem, a więc stworzeniem trzech krótkich prac naukowych 

lub jednej dłuższej. W przypadku 6 par tutorial zakończył się zrealizowaniem jedynie pewnej części 

przewidzianych zadań (co jest równoznaczne z zerwaniem współpracy na pewnym etapie tutorialu).  

Względem ubiegłej edycji statystyki znacznie się pogorszyły. Powodem może być mniej 

sprawna komunikacja i rzadsze wysyłanie przypomnień przez koordynatorów. 

 

Finansowe podsumowanie projektu  

Koszt przejazdów podopiecznych jak i tutorów na spotkania pokrywał Krajowy Fundusz na 

rzecz Dzieci. Zwrot kosztów następował po złożeniu specjalnego formularza w biurze KFnrD.  
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Wnioski i propozycje rozwoju programu w następnej edycji  

Niestety w przeciwieństwie do ubiegłego roku nie udało się zorganizować obozu 

końcowego. Winą za to obarczyć należy przede wszystkim koordynatorów, którzy zbyt niejasno 

określili na początku współpracy zakresy swoich obowiązków, oraz - częściowo - uczestników 

i tutorów, którzy nadsyłali sprawozdania ze znacznym opóźnieniem (a kwalifikacją do obozu miało 

być przesłanie dwóch meldunków). Być może błąd ten zostanie naprawiony przez koordynatorów 

kolejnej edycji - jeszcze do połowy grudnia jest możliwość wykorzystania środków finansowych 

Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci na ten właśnie cel. W dalszym ciągu nie udało się ożywienie 

wymiany myśli pomiędzy uczestnikami programu poprzez uruchomienie specjalnie stworzonego do 

tego celu kursu na platformie Moodle, mimo starań koordynatora Pawła Sobczuka. 

Zaleca się utrzymanie szybkiego tempa rekrutacji do Programu, która powinna skończyć się 

około połowy listopada lub najdalej na początku grudnia. Należy także większą uwagę zwrócić na 

uprzedzanie uczestników o zbliżającym się terminie rozliczenia danego etapu współpracy. 

Zalecenia z poprzednich edycji dotyczące płynnej komunikacji, odpowiedzialnego podejmowania i 

planowania współpracy pozostają niestety aktualne. 

Koordynatorami projektu w roku akademickim 2014/2015 byli Dominika Micał i Paweł 

Sobczuk. 

 

W tabeli poniżej znajduje się zestawienie zakończonych oraz przerwanych tutoriali wraz 

z informacją co stanowiło podstawę zaliczenia programu: 

 

 

Tutoriale ukończone 

1 Magdalena Góralska – Sara Kusz 

Temat: Ale wstyd! Rozważania o kulturze widowisk w późnej nowoczesności 

 

Zaliczenie tutorialu na podstawie prac: 

- „Z gębą na scenie panoptykonu” 

- „Jak powstaje bajka o Kopciuszku? Analiza występu Susan Boyle w pierwszym 

etapie brytyjskiego Mam talent” 

- brak informacji od koordynatorów o trzeciej pracy 

2 Magdalena Góralska – Aleksandra Siemieniuk 

Temat: Rozwój buddyzmu w Korei Południowej i Japonii 

 

Zaliczenie tutorialu na podstawie: 

- „Harakiri Masaki Kabayashi” 

- brak informacji od koordynatorów o kolejnych pracach 
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3 Makary Górzyński – Magdalena Grodzińska 

Temat: Architektura rezydencjonalna i miejska Dolnego Śląska po II wojnie 

światowej 

 

Zaliczenie tutorialu na podstawie: 

- 3 sprawozdania częściowe 

- praca końcowa: Analiza tekstu - „Rozwój miast polskich” (1912r.) 

4 Marta Łukowska – Maciej Głowacki 

Temat: Fenomenologia substytucji sensorycznej i jej filozoficzne podstawy 

 

Tutorial zaliczony na podstawie sprawozdań oraz pracy końcowej. 

5 Dominika Micał – Paulina Książek 

Temat: Kwartet "Śmierć i dziewczyna" Franza Schuberta w świetle semiotyki 

muzycznej 

 

Zaliczenie tutorialu na podstawie 3 sprawozdań oraz pracy końcowej „Kilka słów o 

semiotyce w muzyce na przykładzie Kwartetu d–moll „Śmierć i dziewczyna” Franza 

Schuberta” 

6 Marcin Morawski – Jędrzej Jaworski 

Temat: Podstawowe zagadnienia anatomii chirurgicznej jamy brzusznej. Anatomia 

chirurgiczna i radiologiczna naczyń wątroby 

 

Zaliczenie tutorialu na podstawie 3 sprawozdań. 

 

 

 

 

Tutoriale przerwane 

 

7 Kacper Kondrakiewicz  – Klaudia Gębala 

Temat: Podstawy neuronauki 

 

Tutorial niedokończony ze względu na nie przygotowanie pracy końcowej i trzeciego 

sprawozdania. 

Pierwszy i drugi okres programu został zakończony przygotowaniem słowniczka 

pojęć neurobiologicznych. 

8 Kacper Kondrakiewicz  – Zuzanna Laudańska 

Temat: Podstawy neuronauki 

 

Tutorial niedokończony ze względu na nie przygotowanie pracy końcowej i trzeciego 

sprawozdania. 

Pierwszy i drugi okres programu został zakończony przygotowaniem słowniczka 

pojęć neurobiologicznych. 
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9 Tymoteusz Król – Kazimierz Michalik 

Temat: Polityka językowa w Chinach – zagrożenia dla różnorodności językowej i 

języków mniejszości narodowych 

 

Tutorial przerwany przez podopiecznego w pierwszym okresie ze względu na 

nadmiar obowiązków. 

10 Tymoteusz Król – Alicja Derych 

Temat: Wpływ zmiany granic Polski w 1945 na dyfuzję kulturową na przykładzie 

literatury Śląska 

 

Tutorial niezaliczony ze względu na nie przesłanie sprawozdań z 2 i 3 okresu.  

11 Żaneta Matuszek – Mikołaj Duczmal 

Temat: Mechanizm zaburzeń wiadomości podczas napadów złożonych częściowych w 

padaczce skroniowej 

 

Przesłana jedna praca pt. Spread of epileptic discharges through subcortical circuits 

in complex-partial seizures 

12 Paweł Ochmann – Grzegorz Wnuk 

Temat: Reformy Oktawiana Augusta w celu przywrócenia wewnętrznej siły 

Imperium Rzymskiego 

 

Tutorial przerwany przez podopiecznego po ukończeniu pierwszego okresu. 
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e) Wiosenny Obóz Stowarzyszenia – Warszawa  

 

Obóz wiosenny miał miejsce w dniach 12-13 czerwca 2015 roku w Warszawie. Dzięki 

uprzejmości dyrekcji Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (prof. Andrzej Buko, prof. Dariusz 

Główka, prof. Jerzy Maik) uroczystość immatrykulacji nowoprzyjętych studentów odbyła się w Sali 

Lustrzanej IAE PAN a dyrektor instytutu – prof. Jerzy Maik – wygłosił wykład inauguracyjny. 

Gościem honorowym podczas tego spotkania był JM Rektor UW, prof. Marcin Pałys – 

przewodniczący Rady Naukowej Collegium oraz prof. Wojciech Gasparski – Członek Honorowy 

Collegium, jeden z założycieli stowarzyszenia.  

Sesje referatowe miały miejsce w budynku Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej 

Uniwersytetu Warszawskiego. W obozie uczestniczyło 36 studentów Collegium. Obóz 

koordynował Sebastian Siembora. Znaczną pomoc zarządowi w organizacji obozu wykazała 

Magdalena Góralska.  

 

Szczegółowy program obozu: 

 

Piątek, 12 czerwca 2015 r. 

15:00 Uroczysta immatrykulacja nowoprzyjętych studentów Collegium Invisibile 

 Sala Lustrzana Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, al. Solidarności 105, I p. 

 (wręczenie dyplomów, podpisanie aktu ślubowania, przemówienie przewodniczącego Rady 

Naukowej – rektora UW prof. dr. hab. Marcina Pałysa) 
 

15:40 Wykład inauguracyjny 

 Sala Konferencyjna Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, al. Solidarności 105, II p. 

Dyrektor IAE PAN – prof. dr hab. Jerzy Maik – Problem pochodzenia wełny tzw. owcy 

rzymskiej w tkaninach z Barbaricum (I-III w. n.e.) 

 17:00 Spotkanie integracyjne 

   

Sobota, 13 czerwca, 2015 r. 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, ul. Żurawia 4, s. 108 

9:30 Krzysztof Chmielewski  – Specjalne instytucje izolacyjne w systemie penitencjarnym II RP 

10:00 Krzysztof Grzegorczyk – Cywilnoprawne aspekty zakonnych ślubów ubóstwa 

10:30 Małgorzata J. Adamczyk – 50 twarzy nauk społecznych, czyli jak naukowo patrzeć na 

trylogię o Greyu  
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11:30 Przerwa kawowa 

 

II panel referatowy (prowadz. M.J. Adamczyk) 

12:00 Artur Kołodziejczyk – Nauczyłeś mnie wymawiać imię Boga bez skrępowania». Doniosłość 

innego w doświadczeniu religijnym osoby na przykładzie Etty Hillesum (1914-1943). 

Analiza z perspektywy antropologii filozoficzno-teologicznej 

12:30 Tymoteusz Król – Czy rewitalizacja językowa jest możliwa bez rewitalizacji kultury? 

Przypadek Wilamowic 

13:00 Makary Górzyński - Trzecia stolica Imperium. Warszawa przyszłości zimą 1906 roku 

14:00 Obiad (posiłki dofinansowane przez Fundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”) 

 

III panel referatowy (prowadz. D. Micał) 

15:30 Jan Skarbek-Kazanecki –  Kamień narzędziem puryfikacji - kamienowanie starożytnych 

Greków jako rytuał oczyszczenia 

16:30 Magdalena Góralska – Śniadanie na Stadionie, czyli zmiana społeczna z perspektywy food 

studies. O mniejszości wietnamskiej w Warszawie 

17:00 Przerwa kawowa 

 

Prezentacja programów CI dla nowych członków (prow. S. Siembora) 

17:15 - Zasady studiów w CI – S. Siembora 

- Program Tutorialny – M. Górzyński 

- Pierwszy Tutor – D. Micał 

- Wioska Olimpijska i Szkoła Letnia – D. Micał, M. Morawski 

- Pozostałe programy (warsztaty i szkolenia, biblioteka, Colloquia Invisibila, debaty, współpraca  

z AMU PAN i ON) – S. Siembora 

 

18:30 Zakończenie części oficjalnej obozu  

19:00  Spotkanie towarzyskie + nieformalna dyskusja o przyszłości stowarzyszenia 
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f) Jesienny Obóz Stowarzyszenia - Łódź 

 

W obozie jesiennym CI – zorganizowanym w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UŁ – 

wzięło udział 28 collegiantów.  W jego trakcie wygłoszono 10 referatów prezentujących wyniki 

prac badawczych prowadzonych w ramach programu tutorialnego bądź odzwierciedlających 

zainteresowania naukowe prelegentów.  

Dzięki uprzejmości kanclerza UŁ – dra Rafała Majdy – Collegium, po rozmowach 

przeprowadzonych przez Artura Kołodziejczyka, uzyskało preferencyjne warunki zakwaterowania 

i wynajmu Sali w CSK (zniżka 50%). 

W sobotę, 7 listopada 2015 r. o godzinie 17.00 miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków 

stowarzyszenia, którego obrady skupiły się na prezentacji sprawozdań z rocznej działalności 

Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także wybory przedstawicieli do statutowych organów 

stowarzyszenia na nowe kadencje.  

Nowością w programie obozu była praca w grupach zadaniowych, które miały 

przeanalizować poszczególne obszary funkcjonowania Collegium oraz zaproponować zmiany, 

wprowadzenie których miałoby wpływ na poprawę funkcjonowania Stowarzyszenia. Obrady 

odbyły się w pięciu grupach zadaniowych: 

1) Oferta programowa 

2) Promocja stowarzyszenia 

3) Finanse 

4) Organizacja pracy  

5) Rekrutacja 

Koordynatorem obozu był Sebastian Siembora oraz Artur Kołodziejczyk. 

 

Szczegółowy program obozu: 

 

Piątek, 6 listopada 

 

I sesja referatowa: 

17:30  Mikołaj Getka-Kenig - Pomnik klęski - książę Józef a Smoleńsk 

18:00  Magdalena Górlalska -  Debata o GMO w Polsce. Analiza dyskursu 

18:30  Marek Świdrak - Kościół klasztorny kamedułów na Bielanach pod Krakowem – zagadnienie 

autorstwa 
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19:30 Spotkanie integracyjne + kolacja  

 

Sobota, 7 listopada 

 

9:30 Śniadanie 

 

II sesja referatowa: 

10:30  Tymoteusz W. Król - Wyjście ze skrzyni, czyli wstęp do wilamowskich gender studies 

11:00 Maciej Juzaszek - Czy psychologia moralności może podpowiedzieć nam czy powinniśmy 

karać za bigamię? 

11:30 Krzysztof Kasparek - Jak rozpoznać pedofilię? 
 

12:00 O zmianach w Collegium Invisibile – wprowadzenie do pracy w grupach zadaniowych (S. 

Siembora) 

12:30 Rozpoczęcie pracy w grupach 
 

14:30 Obiad 
 

15:30 Prezentacja wyników pracy w grupach 
 

17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Collegium Invisibile (II termin) 

 - Sprawozdanie Zarządu CI z działalności w roku akademickim 2014/2015 

 - Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi 

 - Wybór nowych władz Stowarzyszenia 

 - Wolne wnioski 

 

19:30 Spotkanie integracyjne + kolacje   

 

Niedziela, 8 listopada 

 

9:30  Śniadanie 

 

III sesja referatowa: 

10:30 Dominika Micał - Język dźwiękowy opery The Minotaur Harrisona Birtwistle'a 

11:00 Aleksandra Majak - Podmiot i emocje we wczesnej poezji T S Eliota 

11:30 Maria Różańska - Wpływ dasatynibu na aktywność komórek NK - optymalizacja metody 

badania cytotoksyczności komórek NK w próbkach krwi pełnej 

12:00 Katarzyna Szarla - Fluorescencyjna skrzynka-niespodzianka Wilhelma Röntgena: znaczenie 

aparatu rentgenowskiego w kulturze wizualnej przełomu XIX i XX wieku 
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g. Warsztaty dla młodych badaczy 

 

 Zarząd kadencji 2015/2015 wprowadził pilotażowo do oferty programowej Collegium 

warsztaty dla młodych badaczy (studentów i doktorantów). Decyzja ta z jednej strony 

umotywowana była zwiększeniem atrakcyjności oferty Collegium dla członków stowarzyszenia, 

z drugiej natomiast miała być elementem promującym rekrutację do Collegium Invisibile, ponieważ 

warsztaty miały charakter otwarty – mogli w nich uczestniczyć zarówno collegianci jak i studenci 

spoza stowarzyszenia.   

 Warsztaty odbywały się w dwóch edycjach: w Warszawie i Krakowie.  

 

Warszawa 

 Pierwsze spotkanie poświęcone było prawu autorskiemu w publikacjach naukowych (19 

marca, Collegium Iuridicum II). Warsztaty poprowadzili: mgr Agnieszka Sztoldman, mgr Marta 

Sznajder (Katedra Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych UW) oraz mgr Monika Gebel 

(Zakład Własności Przemysłowej UŁ). Drugie spotkanie poświęcone było obsłudze menedżera 

bibliografii Zotero (16 kwietnia, Instytut Archeologii UW). O programie opowiedział mgr Łukasz 

Biskupski ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Trzecie spotkanie poświęcone było 

wystąpieniom na konferencjach: metodach pracy, przygotowywaniu wystąpień i prezentacji treści 

(21 maja, Instytut Archeologii UW). Warsztaty przeprowadzili dr Agata Stasik i dr Adam Gendźwiłł 

(Instytut Socjologii UW). 

Największa frekwencja była na pierwszym i ostatnim spotkaniu. Wydaje się, że wynika to z 

dwóch powodów. Po pierwsze, spotkanie o prawie autorskim zostało zorganizowane wspólnie z 

Kołem Własności Intelektualnej UW, dzięki czemu promocja wśród studentów prawa była 

intensywniejsza. Po drugie, problematyka zarówno prawa autorskiego, jak i wystąpień na 

konferencjach jest - jak sądze - bliższa studentom i doktorantom, aniżeli hermetyczny jednak (choć 

niezwykle przydatny) i wciąż mało popularny w Polsce program Zotero. 

Wnioski płynące z organizacji wiosennych warsztatów byłyby więc następujące: jeśli celem 

tego typu inicjatyw ma być pośrednio promocja Collegium, należy zadbać o to, by temat - poza tym 

że merytoryczny - był jak najbardziej atrakcyjny dla jak największej grupy studentów. Po drugie - 

co wydaje się już nie tak oczywiste - warto nawiązać współpracę z Kołami z tych wydziałów, 

których studenci mogliby być potencjalnie najbardziej zainteresowani uczestnictwem w 

warsztatach. 
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Kraków 

 W Krakowie odbyły się dwa z trzech zaplanowanych warsztatów. Pierwszy z nich – 

dotyczący tworzenia abstraktów (mgr Joanna Durlik, mgr Marcin Koculak) zorganizowany w 

Instytucie Psychologii UJ zarówno przez organizatorów jak i uczestników uznany został za bardzo 

udany. Na kolejny – dotyczący Diamentowe Grantu – (mgr Maciej Juzaszek) zorganizowany na 

Wydziale Prawa i Administracji UJ, przybyło 26 osób, a część z uczestników, która uczestniczyła w 

wydarzeniu, jak wynika z informacji, które dotarły do prowadzącego, otrzymała grant z MNiSW. 

Trzeci z zaplanowanych warsztatów, który prowadzić miała mgr Marta Łukowska, nie odbył się ze 

względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń.  

 Ogólnie w opinii organizatorów warsztaty uznane zostały za interesujące uzupełnienie oferty 

programowej CI i warto rozważyć wprowadzenie ich na stałe do programu Piramida Wiedzy.  

 

W Warszawie program koordynował Karol Stefańczyk (przy wsparciu Katarzyny Szarli i Olgi 

Rodak) a w Krakowie – Maciej Juzaszek.  

 

 
WARSZTAT DATA PROWADZĄCY 

WARSZAWA 

„Prawo autorskie w publikacjach 

naukowych” 
18.03.2015 r. 

mgr Agnieszka Sztoldman 

mgr Marta Sznajder 

mgr Monika Gebel 

„Wprowadzenie do menadżera 

bibliografii Zotero” 
16.04.2015 r. mgr Łukasz Biskupski 

„Jak konferować? 

O prezentacjach i dyskusjach na 

konferencjach naukowych” 

21.05.2015 r. 
dr Agata Stasik 

dr Adam Gendźwiłł 

KRAKÓW 

"Jak napisać dobry abstrakt? - 

warsztaty dla młodych 

naukowców" 

06.11. 2014 r. 
mgr Joanna Durlik 

mgr Marcin Koculak 

"Wszystko co chcielibyście 

wiedzieć o Diamentowym 

Grancie" 

26.01.2015 r. mgr Maciej Juzaszek 

"Jak wygłosić dobry referat na 

konferencji?" 

22.01.2015 r. 

(warsztaty nie 

odbyły się) 

mgr Marta Łukowska 

https://www.facebook.com/events/228941110609588/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/228941110609588/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/228941110609588/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
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3. Rekrutacja nowych członków 

 

Promocja rekrutacji do stowarzyszenia rozpoczęła się w grudniu 2014 roku. O naborze 

nowych członków zarząd informował następującymi kanałami: 

 materiały promocyjne: plakaty  

 lista mailingowa kół naukowych i członków stowarzyszenia 

 portale społecznościowe 

 strony internetowe samorządów oraz największych polskich uczelni 

 Audycja radiowa w akademickim Radiu Kampus 

 

Osobą odpowiedzialną za koordynowanie akcji informacyjnej był Paweł Maryniak. 

W pierwszym etapie rekrutacji, polegającym tradycyjnie na wypełnieniu przez kandydatów  

formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie rekrutacja.ci.edu.pl, z sukcesem wzięło 

udział 63 kandydatów. Do etapu ustnego zakwalifikowało się 30 osób. 

Komisja rekrutacyjna w składzie: prof. Anna Jedynak (Sekretarz Rady Naukowej Collegium 

Invisibile, przewodnicząca komisji), Sebastian Siembora, Małgorzata J. Adamczyk i Marcin 

Morawski podjęła decyzję o przyjęciu do stowarzyszenia następujących osób: 

 

1. Czarnotta Jagoda (UJ) 

2. Gałuszka Damian (AGH) 

3. Grzegorczyk Krzysztof (UJ) 

4. Gurgul Paulina (UJ) 

5. Kmieć Natalia (UW) 

6. Kowalczyk Kacper (University of Oxford) 

7. Łowicki Paweł (UW) 

8. Majak Aleksandra (UJ) 

9. Marciniak Marta (UW) 

10. Nagalska Izabela (UW) 

11. Osior Katarzyna (UW) 

12. Radziun Dominika (UJ) 

13. Różańska Maria (WUM) 

14. Skarbek-Kazanecki Jan (UŁ)  

15. Sowiński Rafał  (AGH) 

16. Stec Grzegorz  (UJ)

 

Rozmowy rekrutacyjne odbyły się w siedzibie Collegium w Bibliotece Uniwersyteckiej 

w Warszawie oraz – na zaproszenie eksperta – w Collegium Iuridicum UW.  Uczestniczyło w nich 

13 zaproszonych pracowników naukowych, którzy dokonali oceny merytorycznych predyspozycji 

kandydatów do podjęcia studiów w CI.  

Rekrutację koordynował Sebastian Siembora. 
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4. Stan osobowy Collegium 

 

[w przygotowaniu] 
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5. Działania promocyjne 

  

 W roku akademickim 2014/2015 Zarząd podjął szereg działań zmierzających do 

zwiększenia rozpoznawalności marki Collegium Invisibile w środowisku studenckim i naukowym. 

Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: 

1) Prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia (Krzysztof Kasparek). 

2) Prowadzenie oficjalnego fanpejdża stowarzyszenia w portalu społecznościowym Facebook 

– 1573 polubienia strony na dzień 05.11.2015 r. (Adrianna Kryczka, Rafał Sowiński, 

Damian Gałuszka). 

3) Udzielenie wywiadu na temat rekrutacji do Collegium w Akademickim Radiu Kampus 

przez studentkę Magdalenę Góralską.  

4) Organizacja cyklu otwartych warsztatów dla młodych badaczy organizowanych pod 

szyldem CI (Kraków i Warszawa).  

5) Nawiązanie współpracy z Akademią Młodych Uczonych PAN, w wyniku której 

wystosowano listy otwarte do prezydium PAN i ministra szkolnictwa wyższego sygnowane 

przez przewodniczących CI i AMU. 

6) Objęcie patronatem dwóch konferencji współorganizowanych przez studentów CI: 

„Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku” oraz „Po stronie rzeczy – współczesne 

badania nad przedmiotem z perspektywy badań nad wizualnością”. 

7) Mailing do osób fizycznych związanych ze stowarzyszeniem (tutorów, absolwentów, 

członków-korespondentów) związany z prowadzoną rekrutacją oraz pozyskiwaniem 1% 

podatku. Informacja o rekrutacji znalazła się także na stronach internetowych i profilach w 

portalach społecznościowych wielu instytucji, m.in.: (Instytut Historii Sztuki UW, Wydział 

Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Wydział Architektury PŚ).  
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6. Finanse Stowarzyszenia 

 

 

Saldo początkowe na dzień 2014-10-18 28 670,44 PLN 

Suma uznań 6 041,15 PLN 

Suma obciążeń 17 464,72 PLN 

Saldo końcowe na dzień 2015-11-05 17 246,87 PLN 

 

 

a) księgowość 

W roku akademickim który obejmuje niniejsze sprawozdanie kontynuowano współpracę 

z biurem rachunkowym p. Tomasza Malinowskiego z Białegostoku. Współpraca układała się 

wzorowo dlatego też nie proponuje się zmian w tym zakresie w nadchodzącym czasie. Za 

współpracę z biurem rachunkowym oraz obsługę finansową Collegium odpowiedzialny był Marcin 

Morawski.  

 

b) dotacja celowa z Uniwersytetu Warszawskiego 

W roku akademickim 2011/2012 stowarzyszenie otrzymało dotację celową na realizację 

tutoriali przez studentów UW od ówczesnego rektora tej uczelni prof. Katarzyny Chałasińskiej-

Macukow. Po częściowym wykorzystaniu kwoty, zarządy poprzednich kadencji podjęły starania 

o przeniesienie środków z wewnętrznego konta Samorządu Doktorantów UW na konto Wydziału 

Historycznego UW. Sprawa jednak nie została zakończona pomyślnie przez wzgląd na 

niedopełnienie formalności. W roku akademickim 2014/2015 przewodniczący zarządu CI podjął 

starania finalizacji przeniesienia reszty dotacji na właściwy rachunek bankowy. Po kontakcie z 

Samorządem Doktorantów UW stowarzyszenie otrzymało informację, że zgodnie ze stanowiskiem 

kwestor UW p. Ewy Mikłaszewicz nie ma podstaw do wypłacenie pozostałej części dotacji ze 

względu na fakt, że jej wykorzystanie możliwe było wyłącznie w określonym czasie tj. do końca 

roku akademickiego 2011/2012. W dokumentacji finansowej Collegium brak dokumentów 

potwierdzających aby poprzednie zarządy podjęły działania związane z przedłużeniem okresu 

ważności ww. dofinansowania.  

 



25 

c) pozyskiwanie środków 

 Zarząd podjął działania zmierzające do pozyskania środków na realizację tutoriali przez 

studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z rektorami obu uczelni 

spotkali się przedstawiciele stowarzyszenia (Warszawa – Sebastian Siembora i Makary Górzyński, 

Kraków – Dominika Micał i Paulina Gurgul).  Od rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego zarząd 

uzyskał informację, że dofinansowanie w chwili obecnej nie jest możliwe. W przypadku 

Uniwersytetu Warszawskiego – na dzień tworzenia niniejszego sprawozdania – zarząd oczekuje na 

oficjalną odpowiedź ze strony rektora na pismo z prośbą o dofinansowanie. Rekomenduje się dla 

przyszłego zarządu nawiązanie podobnej współpracy z rektorami innych uczelni, które stanowią 

ośrodki macierzyste dla studentów CI (m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademia 

Górniczo-Hutnicza w Krakowie).  

 

d) składki członkowskie 

 W trakcie kadencji zarządu w 2014/2015 na konto Collegium wpłynęły składki na łączną 

kwotę 2170 zł. Ze względu na regulowanie składek ze znacznym opóźnieniem lub wyprzedzeniem 

przez członków stowarzyszenia, zauważyć należy, że wpłaty te dotyczą zarówno uregulowań 

zaległych za rok akademicki 2013/2014, bieżących za 2014/2015 jak i wpłat na rok akademicki 

2015/2016. Ogólnie zauważono zwiększenie ilości wpłat składek w porównaniu do lat ubiegłych. 

Rekomenduje się przyłożenie większej uwagi do egzekwowania należnych wpłat.  

 

e) wpłata z tytułu 1% 

 Na rachunku bieżącym stowarzyszenia odnotowano uznania z tytułu odprowadzenia 1% 

podatku na rzecz NGO. Łączna kwota wpłat wyniosła 3471,15 zł (od 26 wpłacających) i została 

ona przeznaczona na bieżącą działalność stowarzyszenia. W opinii zarządu liczba osób 

odprowadzających 1% podatku mogła być większa, ale wpływ na taki stan miało stosunkowo późne 

rozpoczęcie akcji informacyjnej.  
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7. Inne inicjatywy Collegium 

 

a) współpraca z Akademią Młodych Uczonych PAN 

Współpracę zainicjowano jeszcze podczas kadencji poprzedniego zarządu. W roku 

akademickim 2014/2015 planowano organizację cyklu debat poświęconych kondycji szkolnictwa 

wyższego oraz sposobom finansowania nauki. Koszty miały być dzielone między CI a AMU PAN. 

Ze względu na wewnętrzne sprawy organizacyjne w AMU PAN współpraca w tym zakresie nie 

została sfinalizowana. Udało się jednak pomyślnie zakończyć tworzenie dwóch opinii – co 

zainicjowano na obozie jesiennym w Mądralinie w 2014 roku – dotyczących roli humanistyki oraz 

interdyscyplinarności. Dokumenty sygnowane przez przewodniczących obu instytucji skierowane 

zostały do prezydium PAN oraz MNiSW.  

 

b) współpraca z Obywatelami Nauki 

Nie kontynuowano zainicjowanej wcześniej współpracy z ruchem Obywateli Nauki. 

Współpraca ustała po sfinalizowaniu pomysłów z okresu kadencji 2012/2013 oraz 2013/2014. 

Zarząd wyraża stanowisko, że powrót do aktywnej współpracy jest możliwy w przyszłości w 

przypadku wyrażenia takiej woli przez ON ze względu na zbieżne dla obu instytucji postulaty.  

 

c) jubileusz 20-lecia Collegium Invisibile 

Nie zorganizowano w roku 2015 żadnych szczególnych wydarzeń, które miałyby uczcić 20-

lecie funkcjonowania stowarzyszenia. Wypracowane zostały jednak pomysły wydania publikacji 

pamiątkowych, które mogą zostać zrealizowane przez nowo wybrane władze statutowe. Zarząd stoi 

na stanowisku, że – pomimo braku finalizacji zadania za jego kadencji – pomysły są warte realizacji 

i powinny być kontynuowane.  
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8. Sprawy administracyjne 

 

W minionej kadencji w porozumieniu z administracją uniwersytecką przeprowadzono 

inwentaryzację  sprzętów znajdujących się w siedzibie stowarzyszenia w części komercyjnej BUW 

na ul. Dobrej 56/66 w Warszawie. Rozpoczęto także starania o ustanowienie w miejscu siedziby 

adresu rejestrowego stowarzyszenia.  

Docelowo w tym miejscu ustanowiony zostanie także adres do korespondencji, a tym 

samym wszystkie dotychczasowe adresy (Krakowskie Przedmieście 3/12 oraz skrytka pocztowa 43) 

przestaną funkcjonować. Doprowadzi to do sytuacji, że adres rejestrowy w KRS oraz adres do 

korespondencji będą jednolite, a jednocześnie zgodne ze stanem faktycznym.  

Uzyskano już ze strony Biura Nieruchomości „Powiśle” administrującego budynkiem BUW 

zgodę na takie rozwiązanie a także wytyczne dotyczące poprawnego przeprowadzenia procesu.  

Zamknięto skrytkę pocztową nr 43, założoną nieistniejącym już Urzędzie Pocztowym na ul. 

Ordynackiej w Warszawie, a przeniesioną na ul. Świętokrzyską. Jednocześnie na mocy wniosku 

przewodniczącego zarządu odwołano pełnomocnictwa do odbioru korespondencji nr 2/2066 z dn. 

06.07.2006 roku dla osób, które nie są już związane ze stowarzyszeniem.  

W posiadaniu zarządu znajduje się także komplet sześciu kart wejściowych do siedziby. 

Karty zostaną przekazane nowo wybranemu zarządowi.  

Należy odnotować, że we wrześniu 2015 roku Maciej Juzaszek, Magdalena Góralska 

i Izabela Nagalska uporządkowali dokumentację Collegium znajdującą się w siedzibie 

stowarzyszenia. Dokumenty znajdowały się w nieporządku od czasu przeniesienia ich z poprzedniej 

siedziby znajdującej się w pawilonach na tyłach budynku BUW.  
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9. Uchwały podjęte przez Zarząd 

 

[w przygotowaniu] 


