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Andyjska Misja

Inkaskie naczynie « 
ceremonialne, 
slcnowijco część 
ofiary capacacha 
odkryte' w sezonie 
2C04 w budynku 
na tererie stanowiska 
LaJoya. 33C0 m. npm, 
(Ido. M. Ziółkowski).

Inkaskie centrum ceremonialnareligijne, połażone na stokach wulkanu Solimana 
na wysokości 4760 m. npm., zlokalizowane przez bcdaczy Andyjskiej Misji Archeologicznej UW. 

Na oierwszym planie widoczny podłużny budynek typu „kallanka" (foto. M Ziółkowski}.
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Artur Lompart

REKRUTACJA 2004
- czy mamy się bać?
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Zakończyła się tegoroczna re
krutacja. Możemy więc podsumo- 
wać jej rezultaty i zastanowić się 
na ile aktualne jest pytanie zada
wane tak często przez dziennika
rzy: „Czy nie boicie się, że zgłasza 
się coraz mniej kandydatów na 
studia?". Czy rzeczywiście obecny 
niż demograficzny dotknął Uczel
nię? Jak zmieniły się preferencje 
tegorocznych maturzystów? Na te 
pytania spróbujmy po krotce od
powiedzieć.

Tegoroczna rekrutacja była ostatnią 
przeprowadzoną według ..starych" zasad, 
w której o indeksie decydowały egzaminy or
ganizowane centralnie lub w poszczególnych 
jednostkach dydaktycznych. W przyszłym ro
ku egzaminy maturalne staną się naturalnymi 
'biletami wstępu' na Uczelnię, choć w przy
padku Uniwersytetu Warszawskiego zacho
wane zostaną pev<ne (ormy sprawdzania wie
dzy kandydatów vz postaci testów predyspo- 
zycyjnych. Warto podkreślić przy tym, że po
nad połov/a kierunków uznawać będzie jedy
nie wyniki "nowej matury". Od kilku lat media 
podkreślają pojawienie się niżu demograficz
nego w Polsce, a tym samym zmniejszenie 
się liczby młodzieży, która starać się będzie 
o przyjęcie na studia wyższe. Sytuację szkół 
podstawowych czy średnich wielokrotnie opi
sywano - pisano o łączeniu szkół, zmniejsza
jącej s«ę liczbie dzieci w poszczególnych kla
sach. Czy uczelniom, w tym Uniwersytetowi 
Warszawskiemu, grozi to samo? Czy niektó
re kierunki trzeba będzie zamknąć z braku 
chętnych? Tego typu pytania dziennikarzy 
mają budzić uśmiech niejednego naukowca, 
ate czy naprawdę są infantylne?

Obecnie trwa jeszcze rekrutacja na 
część kierunków studiów, zwłaszcza dotyczy 
to Studiów wieczorowych i zaocznych 
i w znacznej mierze przeznaczonych dla li
cencjatów. Ale nawet szczątkowe rezultaty 
dają nam pcwody do zadowolenia. Liczba 
złożonych wniosków o przyjęcie na studia 
dzienne wzrosła o ponad 5 tysięcy i osiągnę
ła liczbę sprzed dwóch lat - 45 tysięcy kan
dydatów. To sukces, choć wielu uważa to za 
oczywistość. Przyniosły efekt kampanie pro- 
nwcyjne w mediach, w czasie targów eduka
cyjnych. spotkań z młodzieżą. Wydane pie
niądze i poświęcony czas pozwoliły zbudo
wać wizerunek prestiżowej uczelni z trady
cjami oferującej wysoki poziom dydaktyki. 
I choć tegoroczna rekrutacja nie zmieni po
działu regionalnego studentów i nadal będą 
dominować na Uniwersytecie Warszawskim 
mieszkańcy regionu warszawskiego, to jed
nak kandydaci poclwdzą z terenu całego 

Tabela 1
- Liczba kandydatów na studia dzienne, zaoczne i wieczorowe 

prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim w roku 2004

Rodzaj studiów Liczba kandydatów

Studia dzienne

Studia magisterskie i licencjackie 37.295

Studia magisterskie uzupełniające 1.101

Studia wieczorowe

Studia magisterskie i licencjackie 2.212

Studia magisterskie uzupełniające 288

Studia zaoczne

Studia magisterskie i licencjackie 1.427

Studia magisterskie uzupełniające 3.219

Uwaga: Stan na 19 września 2004 r Dane dotyczące studiów zaocznych i wieczorowych 
są niepełne, gdyż trwa jeszcze rekrutacja na niektóre kierunki studiów

Źródło: BiuroSptawSludenckich

kraju. Niz demograficzny przynajmniej obec
nie nam nie grozi.

Pomimo tak dużej liczby kandydatów po
jawił się jednak problem, z którym po raz 
pierwszy zetknęliśmy sę parę kat temu, a któ
ry obecnie dał o sobie znać na prawie wszyst
kich kierunkach oferowanych przez Uniwer
sytet Warszawski. Tym problemem jest nie
dostateczna liczba kandydatów na studia 
płatne. Nawet tak atrakcyjne kierunki studiów 
jak prawo (prawe 10 kandydatów na miejsce 
na studiach dziennych), nauki polityczne (po
nad 10 kandydatów na miejsce) czy naucza
nie języka angielskiego (również ponad 10 
kandydatów) organizowały dodatkową rekru
tację na studia płatne. O mych kierunkach, 
w tym zwłaszcza oferujących studia magister
skie uzupełniające nie wspominam. Przyczyn 
tego stanu rzeczy może być wiele, jednakże 
dwie wydają stę szczególnie ważne, jako że 
wskazują na nie sami kandydaci.



Pierwszą przyczyną mniejszego zainte- 
resowania jest niewątpliwie wysokość cze
snego oraz zasady jego pobierania. Węk- 
szość jednostek pobiera czesne jednorazo
wo lub w ratach, których ilość waha się od 
dwóch do sześciu. Jeśli jednostka zgadza 
się na opłaty miesięczne, kandydat musi 
wpłacić prawe lub równo poło/rę czesnego, 
a rozłożeniu na raty miesięczne podlega po
została kwota czesnego. Tymczasem kan
dydaci podkreślają, że choć wysokość cze
snego jest wysoka, to o wiele łatwiej byłoby 
by im podjąć decyzję o studiach, o ile mogli
by płacić czesne miesięcznie. Szkoły pry
watne o wiele szybciej zareagowały na tę 
tendencję.

Druga przyczyna mniejszego zaintereso
wania tkwi w powszechnym przeświadczeniu 
0 „gorszości" (określenie zaczerpnięte z e- 
maila tegorocznego maturzysty} studiów płat
nych. Ze stereotypami dotyczącymi jakości 
kształcenia na studiach płatnych można wal
czyć, jest jednak jeden element, który może 
obrócić w niwecz najlepszą nawet propagan
dę. Tym elementem jest rzeczywistość, z ja
ką styka się kandydat na studenta przy pierw
szym spotkaniu z uczelną. Zilustruję ostatnie 
zdanie dwoma przykładami pozostawiając je 
bez komentarza. Wydział Zarządzania stwo
rzył jeden z najlepszych punktów rekrutacyj
nych. gdzie informacji o studiach udzielali od
powiednio przeszkoleni studenci dysponują
cy oddanymi im do dyspozycji komputerami 
1 telefonami.

Kandydat stykał się niemal ze swoimi ró- 
v/ieSmkami i uzyskiwał pełną informację o za
sadach rekrutacji i korzyściach jakie dają stu
dia na kierunku zarządzanie i marketing. Na 
drugim krańcu znaleźć można przykład, który 
przedstawiła w e-maiu inna kandydatka na 
studia • przedstawicielka komisji rekrutacyj
nej sprawdziwszy dostarczone dokumenty 
opryski rwie skomentowała brak dowodu 
wpłaty opłaty administracyjnej, wsponwiając 
przy tym coś o mało rozgarniętej młodzieży. 
Muamy sobie uświadomić, że każdy kandy
dat na studia jest tak naprawdę klientem, 
o którego być może już za kilka lat będziemy 
musieli walczyć z innymi uczelniami, w tym 
zagranicznymi.

Niewielkim zmianom uległy preferencje 
kandydatów/ na studia dzienne. Niestety, 
w chvhli przygotowywania tego artykułu do 
druku dysponujemy pełnymi danymi jedynie 
o tym typie studiów Rodzi się jednak w tym 
miejscu problem - me wiadomo jak przedsta- 
wć wyniki, tak aby w pełni odzwierciedlały 
preferencje kandydatów. Przyjęta przez me
dia - i poniekąd przez nas wszystkich - pre
zentacja popularności kierunków/ poprzez 
ukazanie ilorazu bczby kandydatów do limitu 
miejsc me wydaje się właściwa. W bieżącym 
roku bezapelacyjne pierwsze miejsce w tak 
przedstawianym rankingu zajęła iberystyka 
(23 kandydatów na miejsce), na drugim miej
scu znalazła się informatyka (21 kandydatów/ 
na miejsce) na trzecim: japonistyka (20 kan
dydatów/ na miejsce). Tego typu rankingi n»e 
odzwierciedlają jednak w pełni rzeczywisto
ści, gdyż bardzo często o dobrym miejscu 
studiów decyduje liczba oferowanych miejsc.

Tak było w przypadku iberystyki, o której 54 
miejsca walczyło 1243 kandydatów (wg da
nych IRK) czyli riematże tyle samo, ile v/al- 
czyło o 3C0 miejsc na Wydziale Zarządzania 
(1106 kandydatów/ dało w przeliczeniu 3,68 
kandydata na miejsce). Innym sposobem 
przedstawiania preferencji kandydatów jest 
pokazanie odsetka osób, które złożyły poda
nie o przyjęcie na studia na danym kierunku. 
Jednakże zmienia się wtedy kolejność popu
larności kierunków. Moim zdaniem ne ma do
brego sposobu przedstawiania tego typu da
nych - dobrego o tyle, ze zadowoliłby wszyst
kich. Przedstawię w/ięc dziesięć najpopular
niejszych kierunków/ biorąc pod uw/agę za
równo bczbę kandydatów na miejsce jak też 
popularność kierunków/ posługując się odset
kiem kandydatów/.

Tabela 2
-10 „najpopularniejszych" programów studiów biorąc pod uwagę

iczbę kandydatów na miejsce.
Program studiów Liczba 

kandydatów/miejsce

Iberystyka_____________________________________________________ 23,0

Informatyka___________________________________ 21.6

Japonistyka___________________________________________________ 20.0

Socjologia____________________________________ _______ 16,9

Ekonomia. Finanse i bankowość. Informatyka 1 ekonometria 15,4

Anglistyka_____________________________________________________ 15,2

Psychologia___ 13.9

Biologia ___  ____ ___________________ ____________________ 13.8

Italianistyka 13.6

Biotechnologia 13,2

Uwaga: Stan na 30 czerwca 2004 r. Dane dotyczą studiów dziennych

Źródło: Biuro Informacji /Promocji na podstawie danych IRK

Tabela 3
-1 0 „najpopularniejszych" programów studiów biorąc pod uwagę 

odsetek ogółu kandydatów, którzy wybrali dany program studiów.

Uwaga: Stan na 30 czerwca 2004 r. Dane dotyczą studiów dziennych

Program studiów % ogółu kandydatów

Prawo 9.20_________
Ekonomia. Finanse i bankowość, Informatyka 1 ekonometria

Anglistyka

Studia literałuroznawczo-językoznawcze (polonistyka) __

6,70

4.60
3,70

Informatyka __________3,60___________
Nauki polityczne ______ _____ _ 3,40 _____
Psychologia __________3,30_______

Socjologia _________________ ______________ __________3,20___________
Iberystyka __________300 ___

Matematyka ____________
Geologia _______________

2.80 _____
2.80
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Źródło: Biuro Informacja Promocji na podstawie danych IRK
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Jedna informacja jest jednakże w/ażna - 
ogromna większość kandydatów wybrała stu- 
da na kierunkach filologicznych czy tych które, 
jak iberystyka, japonistyka. arabistyka choć są 
kulturoznawshwem kojarzą się maturzystom 
z nauką języków. Ponad jedna czwarta kandy

datów na studia dzienne wybrała filologie ofe- 
rowane pr zez Uniwersytet War szarak.

Jeden na dziesięciu kandydatów w/ybral 
ekonom^ lub zarządzanie, a w/ięc kierunki, 
które zdaniem w/ielu skazane były na najwięk
szy odpływ kandydatów/. Dziś możemy po
wiedzieć, że pogłoski o ,śmiercT zarządzania 
czy ekonomii były przesadzone. Również 
prawo utrzymuje od kilku tal stałą liczbę kan
dydatów/ - na poziomie około czterech tysię
cy kandydatów. To pokazuje, ze nie zawsze 
□pinie „ekspertów" czy rankingi kierunków/ 
studiów wpływają na decyzje maturzystów, 
którzy bardzo często opierają się na opiniach 
znajomych i członków rodzny lub kierują się 
analizując zasady rekrutacji, co wykazały ba
dania przeprow/adzone przez studentów 
z Wydziału Zarządzania.

Rck 2005 pokaze na ile te tendencje zo
staną zachowane, gdyż sytuacja diametralnie 
się zmieni, zarówno poprzez pojawienie się 
nowej matury, jak też pojawienie się konku
rencji europejskiej, która n«eSmiało zaczęła 
reklamować się w polskich mediach.





Czy
„Star Trek"

jest możliwy?
O teleportacji, fizyce i nauce

z prof. Czesławem Radzewiczem
z Instytutu Fizyki Doświadczalnej, rozmawia Artur Lompart.

Panie Profesorze polskie media podały 
w czerwcu sensacyjną wiadomość, 
o dokonaniu przez zachodnich na
ukowców teleportacji niewielkich czą
stek. Jak Pana zdaniem wpłynie to na 
rozwój ludzkości?

To jest bardzo trudne pytanie. Chce 
Pan abym zgadywał przyszłość. 
Prawdę mówiąc nie potrafię powie
dzieć, co ten sukces tak naprawdę 
znaczy dla rozwoju ludzkości, poza 
jedną oczywistą rzeczą: znowu do
wiedzieliśmy się czegoś istotnego 
o Swiecie, który nas otacza. To wiem 
na pewno. Natomiast domyślam się, 
że Pana pytanie brzmi, kiedy będzie
my mogli podróżować na przykład do 
Australii, przy pomocy teleportacji. 
Być może nigdy. Być może to. co jest 
możliwe dla bardzo małych obiektów, 
nigdy nie uda się zrealizować dla 
obiektów dużych, takich jak na przy
kład człowiek. My - kiedy mówię „my" 

mam na myśli ludzi, którzy się tym zaj
mują - nie potrafimy ciągle jeszcze 
sobie radzić z dużymi obiektami. Ale 
sukces teleportacji małych obiektów 
to bardzo ważne osiągnięcie, które po 
raz kolejny zmienia nasze widzenie 
świata.

Naukowcy mówią, że sukces ten po
zwoli stworzyć w przyszłości na przy
kład superszybkie komputery. Przy
zna Pan, że w fizyce wszystko jest 
możliwe - możemy mieć więc nadzie
ję, że teleportacja dużych obiektów 
będzie możliwa...

Zawsze trzeba mieć nadzieję. Ja jed
nak nie powiem ani tak ani me. Po 
prostu nie wiem. Nikt dziś do końca 
nie wie jakie są możliwości stosowa
nia tego odkrycia - ja również mogę 
tylko spekulować. Naprawdę, 
w chwili obecnej wiemy ciągle nie
wiele. Zastosowania, o których Pan

wspomniał i które są chyba reali
styczne w perspektywie kilkudziesię
ciu najbliższych lat. dotyczą raczej 
informatyki kwantowej, niż przeno
szenia dużych obiektów. Tu rzeczy
wiście umiejętność teleportacji do
wolnej cząstki, dowolnego obiektu 
ma kluczowe znaczenie. Musimy so
bie uświadomić, że teleportacja 
w wydaniu fizyków, jest dość zabaw
ną czynnością. Otóż rzecz sprowa
dza się do tego, żeby wziąć jakiś 
obiekt kwantowy i mając podobny 
obiekt w innym miejscu odtworzyć 
wszystkie cechy pierwowzoru. Nie 
przenosimy piery/owzoru fizycznie 
z jego wszystkimi własnościami, tyl
ko odtwarzamy obiekt w identycznym 
stanie kwantowym. Rzecz odbywa 
się w dość skomplikowany sposób 
a kluczowe znaczenie w tych wszyst
kich pracach, tych wszystkich proce
durach ma coś. co nazywa się splą- • >
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•• laniem. Sprowadza się to do nastę
pującego stwierdzenia, w które my, 
fizycy, dość mocno wierzymy i które 
zostało v/ielokrotnie sprawdzone do
świadczalnie - kiedy mamy do czy
nienia z więcej niż jednym obiektem 
kwantowym to zdarza się, że do opi
su całego naszego układu nie wy
starcza wiedza o jego poszczegól
nych częściach. Potrzebujemy cze
goś więcej ne prosta suma własności 
części składowych. Doświadczalnie 
i koncepcyjnie splątanie jest obecnie 
całkiem nieźle zrozumiałe w ukła
dach dwóch, trzech czy czterech ma
łych obiektów, na przykład dwóch lub 
trzech fotonów. To już chyba nieźle 
rozumiemy,,, wykonano także dużo 
doświadczeń, które pokazują, że 
splątanie rzeczywiście daje się wy
produkować I stwarza niezwykłe 
możliwości manipulacji takimi układa
mi. My zresztą też robimy takie do
świadczenia w instytucji, która nazy
wa się Krajowe Laboratorium Fizyki 
Atomowej i Molekularnej Optyki. Jest 
to ogólnopolskie konsorcjum uniwer
sytetów i jednostek Polskiej Akademii 
Nauk zlokalizowane przy Uniwersyte
cie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
gdzie powstało bardzo nowoczesne 
laboratorium. Ja i moi koledzy z Wy
działu Fizyki mamy tam swój udział 
W naszym, powiedzmy to, podlabo- 
ratorium potrafimy wyprodukować 
splątane fotony. Udało nam się. mię
dzy innymi, pokazać, że splątanie 
zwiększa pojemność łącza telekomu
nikacyjnego. Możemy sobie v/yobra- 
zić, że w takim łączu światłowodo
wym, w którym przesyłamy naprawdę 
impulsy światła zamiast posługiwać 
się pojedynczymi fotonami będziemy 
przesyłać pary fotonów. Jeśli będą to 
pary splątane to, co pokazaliśmy do
świadczalnie, klasyczna pojemność 
takiego łącza, czyli możliwość prze
syłania informacji, rośnie o czynnik 
trzy w porównaniu z takim samym 
układem bez splątania. To jest przy
kład na to, że dzięki splątaniu w ukła
dach kwantowych pojawiają się zu
pełnie nowe możliwości. Można zro
bić coś. co wcześniej me było możli
we.

Czyli przysłużyć się to może do rozwo
ju ludzkości poprzez rozwój na przy
kład telekomunikacji...

Na pewno tak. Tak naprawdę, obec
nie największe nadzieje są związane 
z informatyką kwantową. To nie jest 
może coś, co łatwo trafia do wy

obraźni przeciętnego człowieka Filo
zofia działania fizyków jest, w tym 
przypadku, dwuetapowa. Najpierw 
godzimy się z tym, że świat jest taki 
jaki jest. Następny logiczny krok to 
próba wykorzystania tych szczegól
nych własności fizycznych otaczają
cego nas świata. W szczególności 
możemy obrócić to, co wydaje się 
nam bardzo niewygodne w pożytecz
ne. Mechanika kwantowa czy też 
w ogóle prawa kwantowe są niewy
godne z naszego, fizycznego punktu 
widzenia. Mają w sobie dużo ograni
czeń np„ nie możemy dokładnie 
ustalić w jakim stanie jest dany obiekt 
kwantowy. Ale zamiast martwić się 
tymi ograniczeniami zapytajmy, co 
z tych szczególnych własności me
chaniki kwantowej można wykorzy
stać i w jaki sposób? W ostatnich kil
kunastu latach pojawiło się kilka po
mysłów na wykorzystanie mechaniki 
kwantowej do przesyłania i przetwa
rzania informacji. Ludzie próbują ko
dować informację w obiektach kwan
towych a następnie manipulować tą 
informacją: przesyłać lub przetwa
rzać. Dwa przykłady: pierwszy to 
kryptografia. Stosowane obecnie po
wszechnie szyfrowanie jest czysto 
matematyczne. Istnieją algorytmy, 
które pozwalają tak zniekształcić ory
ginalną informację, żeby podsłuchu
jący nie był w stanie jej łatwo odszy
frować. Natomiast odbiorca, dyspo
nujący odpowiednim kluczem czym 
to bez trudu.. Bezpieczeństwo tej 
metody opiera się na założeniu, że 
ludzie me potrafią szybko rozkładać 
na czynniki pierwsze dużych liczb. 
Niestety, nikt nie potrafi udowodnić, 
że nie istnieje lepszy szybszy algo
rytm. Gdyby ktoś wynalazł dobry spo
sób na rozkładanie dużych liczb na 
czynniki pierwsze, to szyfrowanie 
w obecnym kształcie z dnia na dzień 
stałoby się bezużyteczne. Pomysł fi
zyków na kryptografię sprowadzał się 
do tego, żeby wykorzystać v/łasności 
obiektów kwantowych, tak by unie
możliwić ingerencję osób trzecich 
w zawartość przesyłanych informacji. 
Pojawiły się już pierwsze komercyjne 
systemy korzystające z osiągnięć fi
zyki kwantowej przy tworzeniu szy
frów kryptograficznych.
Drugi przykład który chciałbym wy
mienić to właśnie rozkładanie liczb 
na pierwiastki pierwsze. Od 10 lat 
znany jest algorytm, zaproponowany 
przez Petera Schora AT&T Laborato
ries w USA, który pozwalałby wyko

nywać tę operację bardzo szybko 
gdybyśmy mieli do dyspozycji kom
puter kwantowy. Teoretycznie przy
najmniej, bezpieczeństwo klasycz
nych systemów szyfrowania danych 
jest już zagrożone. To jest dość po
ważne wyzwanie. Na razie nie udało 
się tego zrobić i nie wiadomo czy 
w ogóle da się zbudować komputer 
kwantowy na tyle duży, zęby mógł 
tak duże liczby .obrabiać". Ale fizycy 
rzucili kolejne wyzwanie.

• ... czyli mogą jednak powstać super
komputery?...

... jest taka możlrwość. ale komputery 
kwantowe nie będą urządzeniami, któ
re będzie można porównać z kompu
terami klasycznymi. Sądzę, że jeśli 
komputery kwantowe powstaną to bę
dą raczej urządzeniami dedykowany
mi. Nie tak jak klasyczny komputer, 
w który można załadować dowolny so- 
ftware i dzięki temu y/ykonuje on wie
le czynności: przeprowadza rachunki, 
pozwala oglądać obraz czy słuchać 
muzyki. Natomiast, komputery będą 
z pewnością potrafiły pewne operacje 
robić dużo lepiej niż komputery kla
syczne.

Wróćmy na chwilę do teleportacji. 
Wszyscy wyobrażamy ją sobie jako 
proces przedstawiany wielokrotnie na 
filmach science-fiction. Z tego co Pan 
powiedział wnioskuję, że to nieporozu
mienie. Teleportacja polegałaby na 
stworzeniu kopii danej osoby. Fizycz
nie byłaby to ta sama osoba, nie byłoby 
to jednak przeniesienie się w czasie ja
ko Ja"...

... Tak. ale jeżeli Pan patrzy na to na 
bardzo fundamentalnym poziomie, 
jeżeli wszystkie obiekty, które tworzą 
daną osobę są w dokładnie takim sa
mym stanie, w jakim były w orygina
le, to nie potrafimy ich odróżnić od 
siebie...

Ale mówi Pan o elementach fizycznych, 
a co na przykład z umysłem...

Jeśli Pan mi powie jak działa umysł, to 
ja będę mógł się do tego odnieść.,.

Opieram się głównie na filmach science 
fiction, informacjach prasowych, które 
zachwyciły się teleportacja. W kapsule 
staje człowiek, zostaje przeniesiony 
w inne miejsce i jest tym samym czło
wiekiem, tylko w innym miejscu.

Jeżeli mówimy o teleportacji tak, jak ja 
rozumieją ją fizycy kwantowi, to ten 
człowiek w innym miejscu byłby do-



ktadnie taki sam jak oryginał. Robię tu 
założenie, z którym nie wszyscy muszą 
się zgadzać. W fizyce, tak jak w każdej 
dziedzinie wiedzy, trzeba w coś wie
rzyć. My - fizycy wierzymy, ze nie ist
nieją rzeczy, których nie potraf imy w ja
kiś sposób obserwować. To jest kwe
stia światopoglądu. Wierzymy w to, ze 
cały świat jest światem materialnym. 
W związku z tym. jeśli wykluczymy 
pierwiastek duchowy, który jest bardzo 
mocny, na przykład w religii, to sprawa 
robi się bardzo prosta. Jeżeli potrafimy 
wszystkie obiekty kwantowe, które two
rzą człowieka czy cokolwiek innego do
kładnie skopiować w innym miejscu to 
wszystko, co jest związane z tym czło
wiekiem również tam się pojawi. Jeśli 
będziemy teleportować człowieka to 
razem ze wszystkimi jego cechami nie 
v/yłączając jego wad.

Panic Profesorze z jednej strony powie
dział Pan, że należy pogodzić się z rze
czywistością jaka ona jest, z drugiej 
strony fizycy wielokrotnie już pokazali, 
że tak naprawdę ta rzeczywistość, czy 
to, co widzimy wokół nas, nie jest takie, 
jakie jest.

Rzeczywistość się chyba nie zmienia, 
zmienia się tytko to. co o n»ej wiemy. 
My, fizycy, sądzimy, że prawa natury 
są stałe. Na przykład, wszystkie próby 
sprawdzenia czy wielkości fizyczne 
zmieniają się w czasie pokazały, że tak 
nie jest z dokładnością do błędu po
miarowego. W związku z tym jedyne, 
co się zmienia to nasza wiedza o rze
czywistości, nie sama rzeczywistość. 
My zresztą cały czas uczymy się. Jed
nakże, Pana pytanie dotyczy czegoś 
trochę innego - czy nasze zmysły po
strzegają świat takim jaki jest. To bar
dzo ciekawe pytanie, na które me ma 
dobrej odpowiedzi. Ale przy okazji war
to wspomnieć o jeszcze jednym zagad
nieniu. Nie mogę przenieść swoich od
ruchów z życia codziennego i przewi
dywać cokolwiek - fizyka kwantowa 
jest strasznie nieintuicyjna. Nie wszyst
ko w fizyce to wynik obliczeń, wiele 
rzeczy najpierw trzeba zgadnąć. Jak 
w życiu. Często jest tak. że człowiek 
zgaduje z grubsza, co powinno wyjść, 
a później podpiera to doświadczeniem, 

rachunkami i tak powstaje jeszcze jed
na cegiełka naszej wiedzy. Problem 
z mechaniką kwantową jest taki, że 
bardzo trudno jest zgadywać.

Wspomniał o pracach Pańskiego zespo
łu. Mówiliśmy o szyfrach, o kodowaniu 
transmisji danych. Czy nie boicie się 
Państwo, że tego typu prace mogą po
służyć różnym instytucjom, na przykład 
do ograniczenia wolności? Zawsze znaj
dzie się ktoś, kto może sięgnąć po wyni
ki tych badań dla swych partykularnych 
celów.

To jest bardzo ciekawe pytanie. Rzecz 
dotyczy chyba tego, co naprawdę robi
my z naszą wędzą Ludzie siedzą 
gdzieś w swoich laboratoriach czy 
w swoich biurach i wymyślają różne 
rzeczy. Pojawia się pytanie, co powin
niśmy zrobić z wynikami naszej pracy? 
Istnieje coś takiego jak światowy rynek 
idei. My nie zatrzymujemy wyników 
naszych badań dla siebie, nie ukrywa
my ich przed nikim tytko je ogłaszamy. 
To ogłaszanie może mieć różną po
stać - wystąpienia na konferencjach, 
artykuły w czasopismach naukowych, 
etc. Istnieje umowa między ludźmi na
uki, ze to, czego się dowiemy będzie 
własnością wspólną że inni też będą 
mogli z tego skorzystać. Oczywiście, 
wśród ludzi nauki są bez wątpienia 
również czarne charaktery, Tak za
wsze jest i ci ludzie mogą próbować 
korzystać z technologii i z wiedzy 
w sposób, który byłby niekorzystny dla 
społeczeństwa jako całości. Czy po
winniśmy w tej sytuacji swoje wyniki 
ukrywać? Czy pożytek byłby większy 
gdybyśmy nie mówili o nich? Jaki 
w ogóle byłby pożytek z naszej pracy, 
gdybyśmy wyniki naszej pracy zataja
li? Myślę, że nie tędy droga - nauka 
żeby służyła ludzkości, o co Pan tak 
zabiega - powinna być jawna i tym sa
mym mogła być weryfikowana.

Powróćmy do fizyki. Mówiliśmy o tele
portacji, fizyce kwantowej. Fizyka obej
muje swoim zasięgiem różne dziedziny 
nauki. Co Pana zdaniem w najbliższych 
latach może stać się jednym z najważ
niejszych odkryć w dziedzinie fizyki?

To jest przewidywanie przyszłości...

prof. Czesław Radzewicz jest pracownikiem naukowym 

w Zakładzie Optyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej 

na Wydziale Fizyki UW

Środowisko fizyków nie jest grupą liczną. 
Jesteście Państwo grupą kontaktującą 
się z sobą, wymieniacie się informacjami, 
publikujecie wyniki swoich badań. Czy 
na podstawie tych kontaktów, które Pan 
posiada, na podstawie rozmów z kolega
mi jest Pan w stanie powiedzieć, co mo
że stać się takim przełomem, jeżeli cho
dzi o fizykę?

Myślę, że nie. Nic potrafię. Z dwóch 
powodów nie potrafię przewidzieć, co 
będzie. Po pierwsze nie wiem, co uda 
się odkryć. Gdybym to wiedział już 
dawno sam bym to zrobił. A po drugie 
chyba trudno jest mi ocenić, co to zna
czy .ważne". Musimy sobie odpowie
dzieć na pytanie, co to znaczy ważne...

Moim zdaniem ważne to jest coś, co przy
da się ludzkości...

Jeśli tak patrzymy na to zagdnienie. to 
okazuje się. że to co dla fizyków było 
jakimś ważnym odkryciem wcale nie 
zawsze przekładało się od razu na po
żytek. Fizycy rzadko nastawiają się na 
pożytek bezpośredni. My interesujemy 
się materią, jak coś działa, ilp. A jak 
już się tego dowiemy, to czasami my, 
a najczęściej ktoś inny bierze tę wie
dzę i wykorzystuje po to, aby zbudo
wać jakieś urządzenie. Wracając do 
przewidywań, chyba nie potrafię po
wiedzieć, co będzie przełomem 
w przyszłości. W fizyce w ostatnich la
tach nie dokonano zbyt wielu przeło
mowych odkryć. Być może jest tak dla
tego. że me wpadliśmy jeszcze na coś 
zupełnie nowego, w sensie zupełnie 
nowego konceptu. Można oczywiście 
pesymistycznie zakładać, że nowych 
pomysłów nie będzie, że będziemy po
ruszali się w ramach wiedzy, którą 
dysponujemy i tytko ją udoskonalali. 
Ale me można wykluczyć, że coś zu
pełnie nowego zostanie jednak odkry
te w przyszłości. Niestety, nie mam po
jęcia, co mogłoby to być. Wolę mówić 
o jakiś ewentualnych mniejszych od
kryciach w ramach tej wiedzy, którą 
dysponujemy... Ale jeśli mowa o prze
łomach... Gdybym wiedział, jaki prze
łom ma nastąpić to bym go po prostu 
zrobił sam.

Dziękuję za rozmowę.
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Finał I edycji
13 czerwca 2004 r odbyło się uroczyste 

zakończenie pierwszej edycji stacjonarno- 
-internetowych studiów podyplomowych 
.PSYCHOLOGIA ZMIANY'. Studia zorgani
zowały i przeprowadziły 2 jednostki UW In
stytut Studiów Społecznych i Centrum 
Otwartej i Multimedialnej Edukacji, wręcze
nie świadectw poprzedzone było wykładami, 
dyskusjami oraz poczęstunkiem.

Wystawa w metrze
W porozumieniu z zarządem Metra War

szawskiego udało aę zorganizować wystawę 
pt.: „Fraktale - piękno w równaniu zaklęte", 
którą można było zobaczyć począwszy od 28 
czerwca aż do końca ipca na wschodnim pa
sażu stacji Metro Wilanowska. Oto opis ge
nezy powstania vzystawy:

Zorganizowanie wystawy było inicjatywą 
Zarządu Samorządu Studentów Wydziału 
Matematyki Informatyki i Mechaniki IAV 
Pierwotnie wystawa miała być jedynie ozdo
bą naszego Wydziału, ale bardzo szybko po
wstał pomysł zaprezentowania jej znacznie 
liczniejszemu gronu odbiorców. Ideą, która 
przyświecała nam przy organizacji wystawy 
w Bibliotece Uniwersyteckiej i Audytorium 
Maxmum było pokazanie innym studentom, 
ze matematyka niekoniecznie musi kojarzyć 
się z jakimiś nudnymi wzorami wypisanymi 
na skrawku papieru, ale że za pomocą sto- 
sunkowo prostych formuł daje się wygenero
wać obrazy, ktć*e z powodzeniem można 
nazywać sztuką nowoczesną. Bardzo wiele 
osób, oglądających wystawę, nie potrafiło 
uwierzyć, ze obrazy takie jak: zbiory Julii czy 
żuk Mandelborfa nie powstały w wyobraźni 
artystów, ale właśnie matematyków. Jako 
przyszli matematycy postanowiliśmy spopu
laryzować fraktale jeszcze bardziej, umożli- 
wając ludziom kontakt z „Pięknem zaklętym 
w równaniach" - stąd mój pomysł umesz- 
czenia wystawy na stacji metra. Oczywiście 
geometra fraktalna na początku XXI wieku 
musiała mieć silne poparcie w technice kom
puterowej, zatem techniczną organizacją wy
stawy zajął się student informatyki: Stanisław 
Skowron, będący również autorem oprogra
mowania. za pcmocą którego obrazy zostały 
wygenerowane.

Ra/aiSzota

Kongres w Atlancie
W dniach 19-23 hpca 2004 roku odbył 

się w Atlancie (Georgia, USA) XI Kongres 
Międzynarodowej Federacji Nauczycieli Ję
zyka Francuskiego (la Feddration Internatio
nale des Professeurs de Francais - la FIPF).

Uczestniczyło w nm ok. 1500 delegatów 
- przedstawicieli prawe dwustu narodowych 

i regionalnych stowarzyszeń nauczycieli ję
zyka francuskiego z ponad 150 krajów całe
go świata. Delegacja polska składała się 
z 6 osób - ich wyjazd był możliwy dzięki po
mocy finansowej Ambasady Francji w War
szawa oraz Agence lntergouvernatemntale 
de la Francophome.

Przewodnicząca delegacji, p. Janina 
Zielińska, założycielka I prezes PROF. -EU
ROPĘ Stowarzyszenia Nauczycieli Języka 
Francuskiego w Polsce, przewodnicząca Ko
misji Europy Środkowej i Wschodniej FIPF, 
została wybrana zdecydowaną większością 
głosów na wice-przewodniczącą FIPF (prze
wodniczącym został MĄbrany na drugą ka
dencję pan Dario Pageł z Brazylii, drugim wi- 
ce-przewodniczącym został pan Jean-Pierre 
Cuq z Francji).

Janina Zielińska jest pracownikiem Uni
wersytetu Warszawskiego od 25 lat, dawniej 
w Instytucie Romanistyki, od chwili powsta
nia kolegiów językowych jest Kierownikiem 
Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Na
uczycieli Języka Francuskiego.

Nagroda dla BLW
We wrześniu 2004 r, miesięcznik WK - 

Warszawa i Kultura uhonorował Bibliotekę 
Uniwersytecką w Warszawie znakiem WIK- 
ZNAK NA TAK, przyznanym w kategorii 
MIEJSCE.

O przyznaniu wyróżnienia zadecydowali 
Czytelnicy WK-a oddają: swoje głosy na Bi
bliotekę podkreślając jej przyjazny kfcnat 
i walory architektoniczne.

Wyróżnienie przyznawane raz w miesią
cu, daje prawo do umieszczania na łamach 
WK-a bezpłatnych modułów informacyjnych 
o wydarzeniach kulturalnych w Bl.W oraz 
prawo posługiwania się tytułom WK-ZNAK 
NA TAK przez jeden rok.

BUW zostanie zaprezentowany na ła
mach WK - Warszawa i Kultura w kolejnym, 

październikowym wydaniu miesięcznika, któ
ry ukazuje się jako bezpłatny dodatek do ty
godnika Wprost.

Czytelnikom oraz Redakcji WK-a 
DZIĘKUJEMY

Zajęcia o tematyce 
żydowskiej

Grupa pracowników Uniwersytetu War- 
szawskiego, interesujących się w swojej pra
cy dydaktycznej i naukowej szeroko rozumia
ną tematyką żydowską, v«raz z Senacką Ko
misją ds. Studenckich. Dydaktyki i Wychowa
nia zajmowała się w mijającym roku akade
mickim inicjatywą utworzenia w UW mniej lub 
bardziej sformalizowanej struktury, jednoczą
cej wysiłki kształceniowe i badawcze z obsza
ru Studiów Żydowskich. Prace w tym zakre
sie będą kontynuowane. Jako pierwszy kick 
w tym kierunku opracowano wstępną ofertę 
dotyczącą zajęć o tematyce żydowskiej, któ
re będą prowadzone w IAV w nadchodzącym 
roku akademickim. Usta powstała na podsta
wie zgłoszeń, nadesłanych na apel komisji 
i zapewne nie jest kompletna. Sądzimy jed
nak. ze już teraz może być użyteczna dla za- 
interesowanych tematyką żydowską studen
tów i wykładowców. Interną naszą jest, aby, 
w miarę dostępności miejsc, zainteresowani 
studenci, za zgodą wykładowców, mogli 
wząć udział w zajęciach, zamieszczonych 
w spisie. Lista jest otwarta i będzie uzupełnia
na i korygowana (na stronie: 
www.fuw.edu.pl/KOMDYD/SZ/ZTZ.html).

Uzufjełnienia, komentarze i uwagi pro
szę kierować na adres:

Michał. Nawrocki@fuw.edu. pl
W sprawę udziału w zajęciach proszę 

kontaktować się bezpośrednio z wykładow
cami.

prof. M/chafNawocki

Nowybudynek
na Wydziale Zarządzania
Wydział Zarządzania zakończył moder

nizację budynku C. Gmach dydaktyczny 
0 łącznej powierzchni użytkowej 4105,77 nu 
1 kubaturze 28 062.09m>, popraw warunki 

studiowania przez adaptację, uzyskanych po 
poprzednich użytkownikach, powierzchni na 
potrzeby dydaktyczne. Nowy budynek po
mieści aulę na prawie 170 osób, sale kompu- 
terowe, pomieszczenia sekretariatów, sale 
seminaryjne oraz biblioteką Wydziału.

Zakończone inwestycje: budowa budyn
ku A oraz modernizacja budynku C. są 
pierwszymi etapami modernizacji i rozbudo
wy campusu Uniwersytetu Warszawskiego 
przy ulicy Szturmowej.

Wydział Zarządzania obecnie zabiega 
o pozyskanie środków na modernizację 
swojego trzeciego budynku oznaczonego 
jako B.

http://www.fuw.edu.pl/KOMDYD/SZ/ZTZ.html
mailto:Nawrocki@fuw.edu
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Narracje profesorskie
Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski 
nada* tytuł naukowy profesora następują
cym pracownikom Uniwersytetu Warszaw
skiego: 
prof. dr hab.

Elżbiecie Krystynie Jagusztyn-Krynickiej 
iv«vcuiar BiologH

prof. dr hab. Ewie Joannie Bulskiej 
(WyOział Chem«|

prof. dr. bab. Józefowi Ołeńskiemu 
(Wydział Nauk Ekonomicznych)

prof. dr. hab. Janowi Dzięgielcwskiemu 
(Wydział Hiitmycznyl

prof. dr. hab. Leszkowi Kolankiewiczowi 
(Wydział Pdonialyki)

prof. dr hab Barbarze Stępniewskiej-Holzer 
(OSrodek Badań 101! Tradycją Antyczną w Police 
i Europie Środkowowschodniej)

prof. dr hab. Marii Małgorzacie Szpakow-
Skiej Wdzat Pofonrstyki)

prof. dr. hab. Leonardowi Marii Mastelli 
(Wydział Geologu)

Senat UW na posiedzeniu w dniu 23 
czerwca 2004 r. pozytywnie zaopiniował 
wnioski o mianowanie na stanowisko: 
profesora nadzwyczajnego UW 
na okres pięciu lat:

dr. hab. Pawła Krysińskiego (W)dzał Char*)

dr. hab. Huberta Lange cłiemi)

dr. hab. Marka Orlika (Wydział Ctami)

dr. hab. Jana Rowińskiego
(Wydział Dzienn*arstwB i Nauk PoHycznyth)

profesora nadzwyczajnego UW 
na czas nieokreślony:

dr hab Teresy Rzący-Urban (W/dzół Fizyki)

dr bab. Bożenny Chylińskiej 
iWydziar Neoriic*o»i)

(* hab. Aleksandry Korwin-Szymanowskiej 
(Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjali
zacji

dr. hab Jana Turyny (Wydział Zarządzania)

profesora nadzwyczajnego na stałe:

prof. dr. hab. Krzysztofa Wożniaka 
(Wydział Chemi)

profesora zwyczajnego:

prof. dr. hab Grzegorza Chałasińskiego 
(Wydział Chemii

prof. dr. hab. Andrzeja Czerwińskiego 
(Wydział Chemii)

prof. dr. hab. Stanisława Głąba
(Wydział Chemii

prof. dr. hab Bolesława Balcerowicza 
(V/ydziat Dziennikarstwa i Nai* Polilycznych)

prof. dr hab. Teresy Giermak-Zielińskiej 
(Wydział Neołiioiogii)

profesora zwyczajnego na stałe:

prof. dr. hab Stefana Kozaka
(Wydział ungsdsty*i Stosowane, I BłoWo- Wscnod- 
Kosłowanskich)

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

„CZEGO OBAWIAJĄ SIĘ LUDZIE
- WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA SPOŁECZNE

- DIAGNOZA 1 PRZECIWDZIAŁANIE"
POD PATRONATEM REKTORA 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, 
PRCF DR HAB PIOTRA WĘGLEŃSKIEGO

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez In
stytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. której problematykę przedstawiono 
już szerzej w nr 3 z 2004 r. niniejszego pisma. Wzbudziła ona szerokie zainteresowa
nie pracowników nauki i praktyki. Zgłoszenia referatów, komunikatów i warsztatów na
desłało ponad 170 osób - etnologów, pedagogów, prawników, psychologów, socjolo
gów - profesorów, adiunktów, doktorantów, studentów z uniwersytetów, politechnik, 
akademii medycznych i pedagogicznych oraz innych uczelni; swój udział zadeklarowa
li też przedstawiciele ośrodków akademickich w Anglii, Stanach Zjednoczonych, Rosji, 
na Ukrainie. Napłynęły także zgłoszenia od praktyków z instytucji wychowawczych, te
rapeutycznych. wymiaru sprawiedliwości, mediów.

Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2004 r.

Szczegółowy program będzie dostępny w październiku na stronie internetowej 
wv>w.konferencja.ipsir.uw.edu.pl. Będzie on zawierał m.in. tytuły wystąpień w ramach 
20 wyodrębnionych grup tematycznych, takich jak:

CZŁOWIECZEŃSTWO, LĘK. CIERPIENIE, CHOROBA

IDEOLOGIA, POLITYKA. DEMOKRAGA

DEMOKRACJA W POLSCE

TRANSFORMACJA SYSTEMOWA

RrNEK PRAC/: NOWA RZECZYWISTOŚĆ

RYNEK FRALY: BEZROBOCIE

POLITYKA SPOŁECZNA. POMOC SPOŁECZNA. PRACA SOCJALNA

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

NOWE TECHNOLOGIE, INTERNET

RODZINA, RODZICIELSTWO, DZIECIŃSTWO

OBAW/ MŁODEGO POKOLENIA

OBAW/ O MŁODE POKOLENIE

PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM DZIECI I MŁODZIEŻY

EDUKACJA I W/CHOWANIE: KWESTIE OGÓLNE

EDUKACJA I W/CHOWANIE: UMACNIANIE CZZ OSŁABIANIE BARIER

MIASTO

REGIONY MIGRACJE

REINTEGRACJA SPOŁECZNA WYKLUCZONYCH

PRZESTĘCZOŚĆ. POUTYKA KARNA. PREWENCJA

KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI. IZOLACJA WIĘZIENNA
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dr hab. Ludmiła Szypielcwicz

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
- PREZENTAGĄ KULTUR i JĘZYKÓW
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6-9 maja 2004 roku

W dniach 6-9 maja 2004 r. odbyła się 
II Międzynarodowa Konferencja Na
ukowa „Język rosyjski w przestrzeni 
językowej i kulturowej Europy 
i świata: Człowiek. Świadomość. Ko

munikacja. Internet", zorganizowa
na przez Instytut Rusycystyki Uni
wersytetu Warszawskiego. W konfe
rencji uczestniczyli znakomici ucze
ni renomowanych uniwersytetów 
i uczelni z różnych państw, m.in. Ro
sji, Ukrainy, Finlandii, Niemiec, Li- 
twy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Japo
nii, Gruzji, Rumunii, Słowacji.

Główne cole konferencji to: umożliwienie 
yyymiany doświadczeń naukowych między 
młodym pokoleniom naukowców i wybitnymi 
uczonymi, prezentacja osiągnięć naukowych 
uczelni i kultur poszczególnych narodów oraz 
ułatwienie nawiązania kontaktów naukowych 
uniwersytetom z różnych krajów.

Przez cały czas trwania konferencji 
uczestnicy zapoznawali się z dziedzictwem 
kulturowym Polski, jej historią, tradycjami 
I kuchną. a także z dorobkiem naukowym 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas wycieczki po Warszawie 
uczestnicy zwiedzili Łazienki Królewskie i Pa
łac Jana III Sobieskiego w Wilanowie. W trak
cie pieszej wycieczki po Starym Mieście po
znali historię i legendy związane ze stolicą 
Polski. Wycieczka do Żelazowej Woli, miej
sca narodzin Fryderyka Chopina, wywołała 
żywą dyskusję o roli muzyki w procesie po
znawania kultury danego kraju.

Srana AkMe^t Nauk. nycwy uczony -
psycnoiop. Ofdaklyk - pfol. AA. leontiew 

(MGU m Łomonosowa)

Pierwszego dnia konferencji w Pałacu 
Tyszkewiczów-Potockich odbyło się posie
dzenie plenarne, które uroczyście rozpoczął 
Chór Akademicki UW. Obrady otworzył Dzie
kan Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filolo
gii Wschodniosłowiańskich prof. Władysław 
Figarski i oddał głos Prorektorowi ds. Rozwo
ju i Badań Naukowych UW prof. Wojciechowi 
Maciejewskiemu, który serdecznie powitał 
uczestników konferencji i w Uku słowach 
przybliżył historię Uniwersytetu, sylwetki wy
bitnych uczonych oraz osiągnięcia naukowe 
Uczelni. Potem zabrała głos Dyrektor Instytu
tu Rusycystyki prof. dr hab. Aicja Wołodźko- 
-Butkiewicz, która zaprezentowała dorobek 
Instytutu Rusycystyki, życząc na zakończenie 
owocnych obrad uczestnikom konferencji.

Podczas sesji plenarnej wystąpił wybitni 
uczeni m.in. prof. A. A Leontjew z Moskiew
skiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomo
nosowa, prof. L P. Kryski z Rosyjskiej Aka
demii Nauk. prof. O. D. Mitrofanowa z Mo
skiewskiego Instytutu Języka Rosyjskiego im. 
A. S. Puszkina, prof. I. P. Łysakowa z Rosyj
skiego Państwowego Uniwersytetu Pedago
gicznego w Sankt-Petersburgu, prof. LA. 
Sternin z Woroneża, prof. JA Belchikow 
z Moskwy, Prof. NA Nowik z Mińska, prof. 
Natalia Turunen z Jyviaskula (Finlandia), 
prof. L. A Kudriawcewa z Uniwersytetu Pań
stwowego w Kijowie, prof. Dala Ejgirdene 
z Wilna, prof. K. Luciński z Polski oraz inni. 
We wszystkich referatach podkreślono wiel
kie znaczenie kultury i komunikacji między
kulturowej w procesie nauczania tak języka 
rosyjskiego, jak i innych języków obcych.

Drugi dzień konferencji poświęcony był 
dyskusjom panekowym w sekcjach tematycz-

Utraty plenarne
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nych oraz prezentacji dorobku naukowego 
i kulturowego krajów, z których przyjechali 
uczestnicy konferencji.

W pięciu sekcjach tematycznych ponad 
stu uczonych dyskutowało m. in. o lingwody- 
daktyce, Internecie, technologiach multime
dialnych i komunikacji między kulturowej w pro
cesie nauczania języków obcych (sekcja 1), 
problematyce tłumaczeń i struktu
rze tekstów w językach pochod
nych (sekcja 2), komunkacji mię
dzykulturowej w biznesie (sekcja 3), 
komunikacji międzykulturowej i za
gadnieniom kultury (sekcja 4) oraz 
roli literatury w procesie komunika
cji między kulturowej (sekcja 5).

Podczas dyskusji młodzi na- 
ukoócy z Finlandii. Japonii. Rosji. 
Ukrainy, Łotwy. Ltwy i innych kra
jów/. na równi ze swymi mistrzami, 
prezentowali swoje osiągnięcia na
ukowe i spostrzeżenia na tematy 
związane ze współczesną IngAO- 
dydaktyką, psycholingwistyką me
todyką nauczania języków obcych, 
Internetem, literaturą i językiem 
bznesu w komunikacji międzykul
turowej. Z bardzo ciekawych referatów można 
było się dowiedzieć jak uczą się języka rosyj
skiego na uniwersytetach w Tokio. Erfurce. na 
Ukrainie, Słowacji, w Chinach i Polsce. Sporo 
referatów poświęcono zagadnieniom różnic 
kulturowych, mentalnosciowych i wynikającym 
z nich probemom w procesie nauczania języ
ka rosyjskiego i innych języków obcych.

Po zakończeniu spotkań panelowych, 
w Sali Konferencyjnej Centrum Szkoteniowo- 
- Konferencyjnego w Miedzeszynie (gdzie od- 
bywały s»ę obrady) przystąpiono do prezenta
cji kultur krajów ojczystych uczestników konfe
rencji. GoScie zaprezentowali tak materiały 
poligraficzne i multimedialne, promujące ćh 
macierzyste uczelnie, jak i specjały kulinarne, 
przywiezione ze swoich krajów. Stoły uginały 
się od wędlin, kiełbas, słodyczy i napojów lu
dowych. Każdy kraj ntógł zaprezentować swo
je tradycje i poczęstować uczestników/ konfe
rencji ludowymi potrawami swego kraju. Ro
sjanie opowiadając o swoich uczelniach i mia
stach. tradycjach kulturowych i narodowych 
częstowali kawiorem, słodyczami i czarnym 
Chlebem. Prot Joset Stemin z Uniwersytetu 
PaiYstwowego w Woroneżu zorganizował 
krótki quiz wiedzy o swoim wydziale i w nagro
dę rozdawał un*alne czekoladki z Woroneża.

.Stoisko" Ukrainy wyróżniało się bogac- 
twem narodowego jadła i napitków craz ręcz
nie wyszywanymi ręcznikami, na których tra
dycyjnie na Ukrainie witając gośo podaje się 
Chleb. Po raz pierwszy w konferencji uczest
niczyła grupa naukowców/ z prywatnego Eu
ropejskiego Uniwersytetu w Kijowie. Zapre
zentowała wysoki poziom naukowy refera

Piezemacfi kultur

tów, jak też sporo materiałów dydaktycznych 
i kulturowych Przedstawiciel Japonii opowie
dział o swoim kraju. Uniwersytecie w Tokio 
i zaprezentował widokówki oraz albumy. Po 
nim głos zabrały przedstawicielki Litwy, które 
zaśpiewały dawną smutną pieśń ludową. 
Prot Tmatin Bolkwadze z Uniwersytetu 
w Tbilisi (Gruzja) zaprezentowała film o dzie
dzictwie i słynnych pieśniach gruzińskich.

Swoje uniwersytety, kultury i kulinarne 
przysmaki zaprezentowali również goście 
z Finlandii, Estonii, 
Rumunii, Białorusi, 
Łotwy, Słowacji. 
Były wiersze i pio
senki wykonane 
w rodzimych języ
kach.

Po prezentacji 
kultur organizato
rzy zaprosili wszys
tkich do spróbowa
nia polskiego bigo
su, kaszanki z gniła 
I kiełbasek z rusztu 
pod rozstawionymi 
na pOAictizii na
miotami.

w proceśe poziWAsne cOcytn kuto'

Trzeciego dnia w siedzibie Wydziału Lin- 
gwistyki Stosowanej i Filologu Wschodniosło- 
wiańskich UW przy ul. Szturmowej 4 odbyło 
się uroczyste podsumowanie i zakończenie 
konferencji. Uczestnicy otrzymai certyfikaty 
udziału w II Międzynarodowej Konferencji Na
ukowej w Warszawie. Rezultatem konferencji 
będzie wydanie zboru wykładów i referatów 
wygłoszonych na konferencji.

Po konferencji pięciu wybitnych uczo
nych z Moskwy, Petersburga i Woroneża wy- 
stąprło z otwartymi wykładami da studentów. 
Można było posłuchać wystąpień profesorów/ 
L P. Krysina. J. A. Bolchikowa. I. P. Łysako- 
wej, J. A. Sternina, S. S. Chromowa i poznać 
nowe tendencje w socjolingwtstyce. kulturze 
komunikatywnej w Rosji, najnowsze metody 
nauczania fonetyki i rozumienia tekstów ro
syjskich gazet i czasopism.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim, którzy okazali wleką pomoc w or
ganizacji konferencji, a w tym szczególnie: 
Dziekanowi Wydziału Lingwistyki Stosowanej 
i Filologu Wschodniosłowiańskich prof. Włady
sławowi Figarskiemu. Dyrektorowi Instytutu

Rusycystyki prof. dr hab. Alicji Wo- 
łodżko-Butkewicz. Zastępcy Dy
rektora Instytutu Rusycystyki dr 
Ewie Gazdeckiej, Kierownikowi 
Sekretariatu IR mgr Irenie Komen- 
dackiej. Serdeczne podziękowa
nia składają organizatorzy także 
pracownikom Biura Współpracy 
i Zagranicą IW Biura Informacji 
i Promocji IW, Biura Spraw So
cjalnych IW Zakładu Graficznego 
IAV administracji Pałacu Tyszkie- 
wczów-Potockich Gospodarstwa 
Samochodowego, Stołówki Uni
wersyteckiej. Klubu-Kawiarni 
w Pałacu Kazimierzowskim, Hote
lu ..Sokrates", Bufetu .Szafot' oraz 
Centrum Szkoleniowo-Konferen
cyjnemu Warszawa-Miedzeszyn. 

Organizatorzy dziękują też Kierownictwu Chó
ru Akademickiego IW, który uświetnił otwar
cie konferencji wspaniałym wykonaniom 
.Gaudeamus" oraz studentom III, IV i V roku 
Instytutu Rusycystyki za ponoć i koordynoz/a- 
nie przebiegu konferencji.

Autorkajestpracownikiem naukowym 
instytutu Rusycystyki

Wydziału Lingwistyki Stosowane/ 
i Filologii Wschodnios łowią Askich 

Uniwersytetu Warszawskiego

N



WARSZAWSKA SESJA 
KOMITETU 

KOORDYNACYJNEGO 
GRUPY STUDYJNEJ

DS. EUROPEJSKIEGO 
KODEKSU CYWILNEGO

Wydział Prawa i Administracji, 
U n iwersytet Warszawski

Prot. Dariusz Kołodziejczyk

CIEPO-16
16-19 czerwca 2004 r. CIEPO-16
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Grupa Studyjna ds. Europejskiego Kon
gresu Cywilnego rozpoczęła działalność 
w 1999 r. stawiając sobie jako cel przygo
towanie projektu ujednolicenia prawa cy
wilnego w Unii Europejskiej. Współpracu
je z nią ok. 100 prawników - specjalistów 
w zakresie różnych dziedzin prawa cywil
nego ze wszystkich krajów członkowskich 
Unii Europejskiej.

Praprojekty uregulowania określonych zagad
nień opracowywane są przez grupy robocze zlokali
zowane w różnych ośrodkach uniwersyteckich, który
mi koiują wybitni specjaliści z danej problematyki 
o uznanym autorytecie w skali międzynarodowej. Po
szczególne wersjo tych projektów przedstawiane są 
do rozpatrzenia Komitetowi Koordynacyjnemu, który 
podejmuje decyzje o przyjęciu ostatecznie ustalonej 
treśa danego projektu.

Komitet Koordynacyjny składa się z 50 wybitnych 
specjalistów z różnych dziedzin prawa cywilnego, 
w olbrzymiej większości uniwersyteckich profesorów 
prawa z wszystkich państw członkowskich Unii Euro- 
pejskiej. Od samego początku w pracach udział bie- 
rze profesor Wydziału Prawa i Administracji Unrwer- 
sytetu Warszawskiego Jerzy Rajski.

Komitet Koordynacyjny odbywa dwie coroczne 
sesje plenarne w czerwcu i grudniu, każdorazowo 
w nnym państwie członkowskim. Sesje odbywają się 
na uniwersytetach i są wspierane finansowo przez 
rządy krajowe. Dotychczasowe posiedzenia odbyły 
się w: Holandii (Uniwersytet w Utrechcie), we Wło
szech (Uniwersytet w Rzymie). Austrii (Uniwersytet 
w Salzburgu), Szwecji (Uniwersytet w Sztokholmie), 
Wielkiej Brytanii (Uniwersytet w Orfordzie), Hiszpanii 
(Uniwersytet w Walencji), Portugalu (Uniwersytet 
w Porto), Finlandii (Uniwersytet w Helsinkach) oraz 
Belgii (Uniwersytet w Leuven).

Tegoroczna czerwcowa sesja odbyła się na Wy
dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw
skiego.

W dniach 14-19 czerwca 2004 r. odbył 
się na Uniwersytecie Warszawskim 16. 
kongres Międzynarodowego Komitetu 
Studiów Przedosmańskich i Osmań
skich (Comite International dEtudes 
Pre-ottomanes et Ottomanes, stąd 
skrót CIEPO).

Jest to największa światowa organizacja, 
zrzeszająca badaczy dziejów Imperium Osmań
skiego oraz poprzedzających je tureckich państe
wek w Azji Mniejszej. CIEPO. założone w 1971 
roku we Francji, zrzesza obok historyków rów
nież historyków sztuki oraz orientalistów - filolo-

Wjmw. 14-19 June 21X14

Prot. Tadeusz Majda otwiera sesję inauguracyjną wAuditorium Maximum.
Od lewe) siedzą Prorektor UWprof. Wo/tiech Maciejewski. wiceprzewodniczący 

CIEPO prof. Caesar Farah (USA), przewodniczący CIEPO prof. Jean-Louis 
Bacoue-Grammonif Francja) i ambasador Republiki Tureckiej, Jego Ekscelencja 

Candan kier.

gów i literaturoznawców. Dotychczasowe kongresy, odbywające się v/ cyklu 
dwuletnim, organizowano w Nea[X)lu (1974), Hamburgu (1976). Sarajewie 
(1978), Cuence (1981), Tunisie (1982), Cambridge (1984), Pecsu (1986), 
MinneapOis (1988). Jerozolimie (1990), Ankarze (1992), Amsterdamie 
(1994), Pradze (1996), Wiedniu (1998), Ceęme (2000) i Londynie (2002).

Warszawski kongres CIEPO. po raz pierwszy zorganizowany w Polsce, 
okazał się największym w dotychczasowych dziejach organizacji. Uczestni
czyło w nm ponad 180 uczonych z niema) 30 krajów. Jako języki prezenta
cji dominowały angielski i turecki; wygłoszono również referaty po francusku 
i niemiecku. Wśród referentów rzecz jasna przeważali badacze tureccy, za- 
równo z samej Turcji jak i zatrudnieni na uczelniach zachodnich. Pokaźna 
liczba uczestników przybyła też m in. z Francji, Niemiec, Rosji, Izraela i USA. 
Organizatorzy starali się zadbać o możliwie liczne uczestnictwo kolegów 
z krajów bałkańskich i Eiropy Wschodniej, którzy z powodów finansowych



Jedna z sesji w Instytucie Historycznym UW. Referat autora

nie zawsze byli w stanie uczest
niczyć w poprzednich kongre
sach. Nieźle wypadła na tym tle 
polska osmanistyka. Dzięki „po
siłkom" kolegów zatrudnionych 
na uczelniach zachodnich 
(Szwecja. USA. Kanada) liczba 
polskich prelegentów sięgnęła 
astronomicznej jak na tę dziedzi
nę sumy 8 osób.

Kongres zorganizowały 
wspólnie Instytut Historyczny 
oraz Instytut Orientalistyczny, 
a honorowy patronat zgodził się 
objąć Rektor UW. Z okazji kon
gresu w warszawskim Archi
wum Głównym Akt Dawnych 
przygotowana została wystawa 
dokumentów tatarskich i turec
kich, ktć*ą otwierał słynny jarłyk 
chana Tochtamysza dla Wady- 
sława JagieHy (1393 r.) oraz naj
starszy dokument osmański 
w zbiorach polskich, wystawiony 
przez sułtana Mehmeda II 
w dwa tata po zdobyciu przezeń 
Konstantynopola.

Oprócz zwiedzania Zamku 
Królewskiego i rezydencji Jana 
Sobieskiego w Wilanowie, go
ście uczestniczyli w całodniowej 
wycieczce na Podlasie. Jej in
tencją było ukazanie wielokultu
rowego charakteru dawnej Rze
czypospolitej, stąd na trasie ta
tarskie meczety w Bobonikach 
i Kruszynianach. prawosławny 
klasztor w Supraśli i synagoga 
w Tykocinie.

Trudno w kilku zdaniach 
podsumować treść 180 refera
tów, które przez 5 dni wygłasza
no w cztetech równoległych se
sjach tematycznych. Wiele pre
zentacji dotyczyło funkcjonowa
nia sądów muzułmańskich, któ
rych badanie umożliwiają za
chowane księgi wpisów (tzw. si- 
dżille), sporządzane na polece
nie kadich. Księgi te umożliwia
ją wgląd nie tylko w prawne pro
cedury. ale tez w życie codzien
ne osmańskich prowincji. 
Znacznie ożywiły się ostatnio 
badania nad zamieszkującą im
perium ludnością niemuzułmań- 
ską. Trzeba pamiętać, że oprócz 
wielomilionowej rzeszy prawo
sławnych. pod rządami sułtanów 

żyli Ormianie i Żydzi, libańscy maronici, krymscy Karaimi, albańscy 
i chorwaccy katolicy, a nawet węgierscy protestanci. Ich stosunek do 
administracji osmańskiej nie zawsze był wrogi. Umieli oni korzystać 
z osmańskich procedur biurokratycznych, rejestrując np. transakcje 
czy małżeństwa w sądach szariackich. a do pewnego stopnia utożsa
miali się nawet z dobrobytem i potęgą imperium.

Innym aktualnym tematem była demografia historyczna. W okresie 
„klasycznym" - zwłaszcza w czasach sułtana Sulejmana - na obsza
rze całego imperium przeprowadzano regularne spisy, rejestrując po
datników w tzw. defterach. Badacze głowią się jednak, jak badać dyna- 
mkę populacji w okresie późniejszym, gdy zarzucono sporządzanie 
defterów, a nie wprowadzono jeszcze nowoczesnych spisów ludności, 
które podjęto w impenum dopiero w XIX wieku.

Wieczór przy piwie w Hotelu Hera. Jak wie każdy uczestnik tego typu 
imprez, kontakty nieformalne są ne mne/ ważne od części oficjalnei.

Widocznych na zd/ęciu 5 uczestników reprezentuje w zasadzie 9 krajów: 
bośniacki Serb wykładający na tureckiej uczelni czy amerykafiSki Ukrainiec 

zatrudniony w Kanadzie to w tym środowisku z/awtsko normalne.

Dyrektor Instytutu Historycznego Prot Michał Tymowski otwiera koktafl dla 
uczestników kongresu w Lektorium Biblioteki )H

Sporo uwagi poświęcono sto
sunkom ludności osiadłej z noma
dami - licznymi w imperium Turk
menami, Jurukami, Cyganami, 
a w prowincjach arabskich bedu- 
inami, którzy nie wahali się napa
dać na muzułmańskich pielgrzy
mów zdążających do Mekki i regu
larnie nękali chrześcijańskie klasz
tory v/ Syrii i na Synaju.

Badacze ostatniego stulecia im
perium poświęcili sporo iMOgi refor- 
mcm tanzimatu, roli węgierskich 
i polskich uchodźców w procesach 
modernizacyjnych, dążeniom 
emancypacyjnym w prowincjach 
arabskich, pierwszym strajkom ro
botniczym. czy projektom eduka
cyjnym rządów młodolureckich.

W epoce Huntogtona nie mo
gło zabraknąć referatów o wza
jemnym postrzeganiu Wschodu 
i Zachodu, a w czasach rozkwitu 
tzw. gender studics. tekstów o roli 
kobiety w osmańskim społeczeń- 
stwie. Osobne prezentacje po
święcono też magii i muzyce, kon
sumpcji opium, czy kulturowym 
aspektom wręczania prezentów.

Silnie reprezentowana była 
sekcja sztuki osmańskiej, której 
badanie - dzięki bogatym zborom 
w Krakowie i Warszawie - ma dłu
gą tradycję także w Polsce. No 
zabrakło leż referatów z zakresu li
teratury i poezji.

Najważniejszym państwem 
sukcesyjnym dawnego Imperium 
Osmańskiego jest dziś bez wąt
pienia Republika Turecka (turecki 
ambasador Candar Azer był hono
rowym gościem na inauguracji 
i podjął uczestników kongresu 
przyjęciem w swej warszawskiej 
rezydencji). Jednak warto pamię
tać. że do osmańskich państw 
sukcesyjnych można w pewnym 
sensie zaliczyć także m.«i. Bułga
rię i Albanię, większość państw 
arabskich (w tym oczywiście Irak), 
a nawet Gruzję i Azerbejdżan. 
Kongresy osmanistyczne stano
wą forum, na którym badacze 
izraelscy i arabscy, ormiańscy i tu
reccy, czy tez serbscy i albańscy 
mogą spotykać się i dyskutować 
problemy przeszłości swych ziem. 
Niektóre „osmańskie państwa 
sukcesyjne" (Grecja i Cypr, do 

pewnego stopnia Węgry) należą dziś do Unii Europejskiej. Z czasem 
będzie ich więcej.

Wszystko to wskazuje, że przeszłość osmańska ma większy 
wpływ na teraźniejszość, niż nam się może potocznie wydawać. I choć
by z tego względu dzieje Imperium Osmańskiego zasługują na bada
nie. Ośrodki osmanistyczne istnieją dziś nie tylko w krajach sukcesyj
nych. czy ongiś graniczących z państwem sułtanów, ale też w takich 
krajach jak USA. Kanada, Australia i Japonia. Mimo cięć budżetowych, 
dotykających nie tylko polskie uniwersytety, można chyba wnioskować, 
że osmanistyka ma się dobrze.

Autor jest profesorem nadzwyczajnym UW w Zakładzie Historii 
NowożytnejlnstytutuHistorycznegoUW 

zdjęcia: CobnHeywood
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Związki kierunków przyrodniczych 
z ochroną środowiska były na Uni
wersytecie Warszawskim silne od 
dawna. Świadczą o tym chociażby 

sesje naukowe dotyczące tej pro
blematyki dość regularnie organizo
wane od połowy lat 70. przez po
szczególne wydziały przyrodnicze. 
Warto też wspomnieć, że w 1987 r. 
tej tematyce poświęcone było świę
to LW. Jednak coraz szybsze w la
tach 80. XX wieku wyodrębnianie 
się pola badań dotyczących ochro
ny środowiska oraz kształtowanie 
się kierunku studiów z tego zakresu 
dowodziło, że jest to dziedzina in
terdyscyplinarna wymagająca czę
sto przekroczenia ram wydziałów.

Taka myśl przyświecała dziekanom czte
rech Wydziałów Uniwersytetu Warszawskie
go: Biologii - prof. dr. hab. Kazimierzowi Do
browolskiemu. Chemii - prof. dr. hab. Stani
sławowi Rublowi, Geologii - prof. dr. hab.
Piotrowi Roniewiczowi 
oraz Geografii - prof. dr. 
hab. Andrzejowi Richlin- 
gowi. inicjatywa dzieka
nów, wspierana przez 
wspaniale rozumiejące
go taką potrzebę ówcze
snego Rektora UW prof. 
dr. hab. Grzegorza Biał
kowskiego. doprowadzi
ła do powołania Uniwer
syteckiego Centrum Ba- 
dań nad Środowiskiem 
Przyrodniczym. Stosow
ne Zarządzenie Senatu 
UW ukazało się w lutym 
1989 roku. Tym samym 
nastąpiło formalne pod
kreślenie roli UW w dzie
dzinie ochrony środowi
ska i promowania zrów
noważonego rozwoju. 
Pomysł programu Cen-

trum zaprezentowano wcześniej (jesień 
1987) na konferencji naukowej eksponującej 
znaczenie badań i studiów interdyscyplinar- 

sa.te UCBnSP 00 Wej Port AWsandra Mc*oszca*o*a (0>»e*rar 
Cenrrwn w WrscA (»59-/9991 w iroOku Teiesa (kwotn* BOWreUJ 
O'az Anoa Bawczak (HeroiwW ODKĘ)

Pro'. Mcęms Gnsci < Dortiw Rfkmmn i Umt/msflctu w Aarhus pod
czas odznaczana wzez Prn-nkrora prof JacM kWMf mpdMim UWn zasd/- 
gi w rozwianiu OCfloŚP

rrych w ochronie środowiska. Uczestnicy byli 
zgodni, że jednym z głównych zadań Cen
trum powinna być organizacja i prowadzenie

akademickiej edukacji 
ekologicznej dla studen
tów wszystkich wydzia
łów craz innych grup za
interesowanych, a także 
prowadzenie i udział 
w polskich oraz między
narodowych projektach 
z tej dziedziny. Rezulta
ty tej konferencji zostały 
opublikowane otwiera
jąc działalność wydaw
niczą UCBnŚP Było to 
wtedy pierwsze takie 
akademickie centrum 
w Polsce i jedno z nie
wielu w Europie- Pierw
szym Dyrektorem Cen
trum została prof. dr 
hab. Aleksandra Ma- 
cioszczykowa z Wy
działu Geologii, funkcję 
Pizcwcdnczącego Ra- 
dy objął prof. dr hab.

Adam Hulanicki (Wydział Chemii). zaS stano
wiska wicedyrektorów powierzono przedsta
wicielom Wydziału Biologu (prof. dr hab. An
drzej Pr^s a następnie dr Anna Kalinowska) 
c*az Wydziału Geografii i Studiów Regional
nych (dr Witold Lenart). Wkrótce do przyrod
niczych wydziałów założycielskich dołączył 
Wydział Fizyki. Nowa międzywydziałowa pla
cówka UW znalazła siedzibę w gmachu Wy
działu Geologii. Przyjęte wtedy zasady funk
cjonowania Centrum okazały się trwałe i obo
wiązują do dziś.

Coraz silniejsze przekonanie, że proble
my środowiska wymagają podejścia nie tyko 
w wymiarze przyrodniczym, ale również spo
łecznym, prawnym i ekonomicznym spowo
dowało. że bardzo szybko formalne zaintere
sowanie współpracą ujav/r*ły wydziały huma
nistyczne: Historyczny, Nauk Ekonomicz
nych. Prawa < Administracji oraz Filozofii i So
cjologii. Naturalnymi partnerami Centrum sta
ły się także inne poważne uczelnie warszaw-



skie. instytucje zaj- 
m^ące się ochroną 
środowiska, organi
zacje społeczne, 
grupy zawodowe 
oraz studenci poszu
kujący możliwości 
rozszerzania swej 
wiedzy. Szybko też 
nawiązało Centrum 
szerokie kontakty 
międzynarodowe.

Centrum rozpo
częto SóOją działal
ność skromnie, 
w jednym pokoju 
। z jedną maszyną 
do pisania. Istotny 
zwrot w funkcjono
waniu UCBnSP sta

IV omowych iKunmszczaniac/i Cantium E Badocda ■ ,w*rptirz OCBaSP

w/ti program TEM-
FUS CEFEES .Uni- 
wersytecke Centra Ochrony Środowiska0 za
inicjowany przez Kurs Środowiskowy Uniwer
sytetu w Aarhus. Pozostali partnerzy to The 
Unwersity of Greenwich oraz Centrum Stu
diów nad Człowiekiem i Środowiskom Uni
wersytetu Śląskiego. Ten duży program UE, 
wspierany dodatkowo przez fundusze Uni
wersytetu w Aarhus, umożliwił w latach 1991- 
96 wyposażenie Centrum w sprzęt kompute- 
rewy I urządzenia dydaktyczne oraz rozpo
częcie gromadzenia zbiorów biblioteki Cen- 
trum. Dziś księgozbiór Bibfcoteki Centrum li
czy ponad 1CO0 pozycji i jest jednym z najno
wocześniejszych w tej dziedzinie. W czasie 
trwania programu niemal 100 studentów oraz 
młodych pracowników naukowych z wydzia
łów tworzących Centrum uczestniczyło w róż
nego rodzaju wyjazdach szkoleniowych do in
stytucji związanych z ochroną środowiska 
w Dani i Wk. Brytanii. Na specjalną uwagę 
zasługuje też inicjatywa Polsko-Duńskich 
Szkół Ochrony Środowiska (odbył się ich 10) 
prowadzonych także po zakończeniu progra
mu TEMPUS. Ich inicjatorzy: Prot Mogens 
Gssel Nielsen i Dorthe Bikmose z Unw/ersy- 
tetu w Aarhus zostali odznaczeni przez Mini
stra Środowiska oraz Rektora UW.

Umacniająca się 
pozycja Centrum 
sprawiała, że w ko
lejnych latach na
wiązywało nowe 
współprace kra/cvie 
i międzynarodowe, 
dzięki którym poja
wiły się dalsze pro
gramy wspierające 
jego organizacyjny 
i merytoryczny roz
wój. Trwałe związki 
dotyczą zwłaszcza 
resortu ochrony śro
dowiska oraz eduka
cji, innych rządo
wych i samorządo
wych służb ochrony 
Srodo/dska. Narodo
wego oraz Woje
wódzkiego Fundu
szu Ochrony Srodo- 

Pczygotowany przez UCBnSP uraz z F>tM Sruoy Cooncit paftiM Mutacyjny 
zosta' tzytuany no p/ozontacy podczas *\zyty 

JKM EMOety K w Po^ce

wiska i Gospodarki Wodnej, Ekofunduszu, 
uczelni wyższych, regionalnych ośrodków 
edukacji ekologicznej, medió/z i organizacji 
pozarządowych oraz komercyjnych działają
cych v/ szeroko rozumianej sferze ochrony 
środowiska. Współpraca polega do dziś na 
wspólnej realizacji programów, ale też na 
wsparciu kadrowym - Centrum stanowi istot
ne, liczące się zaplecze merytoryczne dla 
większości podejmowanych przez te instytu
cje inicjatyw.

Pracownicy Centrum uczestniczyli m.in. 
v/ tworzeniu i opiniowaniu rządowych doku- 
mentów dotyczących edukacji ekologicznej 
i udziału obywateli w podejmowaniu decyzji 
dotyczących środowiska (Narodowa Strate
gia: Przez Edukację do Zrównoważonego 
Rozwoju, Program Wykonawczy Strategii, 
Międzyresortowy Program Edukacji: Ochrona 
i Kształtowanie Krajobrazu Historycznego, 
Strategie Ochrony Środowiska na poziomie 
krajowym, wojewódzkim i powiatowym. Istoł- 

Wystawa iXs*a<v eWot^znego z*zez UCBnSP w Patacu
Kaz*n>erzowstvn w t993 c

ny też był udział 
w przygotowaniu do 
ratyfikacji i wdrażaniu 
Konwencji z Aarhus 

0 dostępie obywateli 
do informacji dotyczą
cych środowiska. 
Opiniowano także 
teoretyczne podstawy 
materiałów/ służących 
kształtowaniu świa
domości ekologicznej 
społeczeństwa pol
skiego. także w wy
miarze międzynaro
dowym.

Przegląd aktyw
ności Centrum w cą- 
gu 15 lat wyraźnie 
wskazuje na przewa
gę działań w sferze 
edukacyjnej. Przede 
wszystkim trzeba od
notować rolę Cen
trum vz tworzeniu
1 prowadzeniu Mię
dzywydziałowych

Studiów Ochrony Środowiska. Ten nowy kie
runek po/.stał na UW w połowie lat 90. Rada 
Naukowa Centrum pełni równocześnie rolę 
Rady Wydziału dla MSOŚ. Obecnie Rada li
czy 30. członków - przedstawicieli Wydzia
łów: Biologii. Chemii, Fizyki, Filozofii i Socjo
logii. Historycznego, Geografii i Studiów Fte- 
gionalnych, Geologii, Prawa i Administracji 
oraz Nauk Ekonomicznych. Tu rodzą się po
mysły usprawniania procesu dydaktycznego.

Centrum prowadzi bibliotekę z myślą 
o studentach MSOŚ, organizuje dla nich cy
kliczne wykłady, prowadzi seminarium dypto- 
mowe z zakresu edukacji ekologicznej. Po
wstałe w Centrum prace magisterskie doty
czące świadomości społecznej i edukacji 
ekologicznej są nagradzane (m.in. nagroda 
im. Nowickiego, nagrody Ministra Środowi
ska) i szeroko wykorzystywane.

Teońa i praktyka edukacji ekologicznej 
(analiza porównawcza programów, metody 
ewaluacji, badania świadomości) stała się 
specjalnością Centrum, które jest zarazem
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prekursorem tej problematyki jako dziedziny 
akademickie, w Polsce.

Z tego nurtu 7/ywodzą się prowadzone 
pod patronatem Ministra Środowiska oraz Mi
nistra Edukacji działania skierowane do na
uczycieli i edukatorów. UCBnŚP pró7/adzi 
studia podyplomo7/e .Metody i treści edukacji 
SrodO7/iskowej". a ich zakres 1 forma toku
je Centrum w czołówce krajowej. W ciągu 
kilku lat działalności studia te ukończyło 
niemal 103 osób z całego kraju. Kadrę 7/y- 
k7/ahfikov/anych trenerów (edukatorów) 
ekologicznych powiększają różne formy 
szkoleń pro7/adzonych przez powstały 
w 1998 roku przy Centrum. Ośrodek Do
skonalenia Instruktorów Edukacji Ekolo
gicznej. ODIEE prowadzony przez mgr 
Annę Batorczak, jest efektem ścisłej 
współpracy polsko-brytyjskiej. Ośrodek re
alizuje szereg projektów edukacyjnych, 
z których y/ymienić 7/arto choćby: szkole
nie mstruktoró?/ edukacji ekologicznej 
w parkach narodowych i krajobrazo7/ych 
czy zastosowanie Internetu 7/ edukacji dla 
zrównoważonego rozwoju. Za S7>oje pro
gramy ODIEE zdobyło nagrodę „Złoty liść" 
przyznav«ną w dziedzinie edukacji

Wymienione wyżej programy, a także 
inne aktywności edukacyjne prowadzone 
są we współpracy z The British Council, 
Field Studies Councd, WAF, LJCN czy 
Regional Enwronmental Centre for Europę 
(REC).

Poza stałymi zadaniami Centrum 
w dziedzinie edukacy ekologicznej wprowa
dzono tez iczne krótkookresowe inicjatywy 
edukacyjne, których lista obej- 
mno kilkanaście pozycji. War
to tu wspomnieć o zatoicjowa- 
nej w 1992 roku publikacji wy
kładów z zakresu ochrony Sro- 
dcwiska prowadzonych przez 
Centrum od 1991 roku. 
Uczestniczyło w nich łącznie 
ok. 60 specjalistów z całego 
kraju a na sali obecnych było 
ponad 400 studentów. Ważne 
aktywności edukacyjne Cen
trum to udział w Programie 
Ekokadry promującym absol
wentów kierunków/ ochrony 
środowiska oraz stały udział 
7/ edycjach targów ekotogicz- 
no-edukacyjnych Ekomedia- 
-Forum. Stały- charakter ma 
współuczestnictwo Centrum w polsko-amer
ykańskim projekcie edukacji ekologicznej 
Krąg (UCBnŚP reprezentuje dr W. Lenart) 
a także w programie Globe (dr K. Bajer).

Na forum międzynarodowym UCBnŚP 
koordynuje Studium Pilotowe Komitetu ds. 
Wyzwań Współczesnego Społeczeństwa 
(CCMS) NATO. „Formy edukacji ekologicznej 
w siłach zbrojnych i ich wpływ na tworzenie 
postav/ proekologicznych" w studium kiero
wanym przez dr A. Kalinowską, uczestniczą 
przedstawiciele 11 krajów NATO. Zarówno 
ten jak i nne projekty wiązały się z organiza
cją międzynarodowych konferencji i publika
cją materiałów.

Centrum jest też zapraszane jako partner 
do wielu innych międzynarodowych projek

tów w dziedzinie edukacji, mediacji społecz
nych czy dostępu do informacji.

Współpraca międzynarodowa Centrum 
w znacznym stopniu vnąze się z tradycyjnymi 
formalnymi i koleżeńskimi kontaktami z licz
nymi organizacjami i osobami związanymi 
z ochroną środowiska i edukacją ekologicz

««ai»OT*i s/uOW podWonweoo .Metody i ireici edukacy 
z dyrekcją i kadrą dydaktyczną

Pcrwzzy z tcmf dr IV Lcnarf. zaulppcj dyrektora,
z w"") dr J An^i

i ptmtr; • dr A. KMmdtii, dyrektor

Uczes/nrcy Kortfetency HA TO

ną. W ostatnich latach najtrwaiej zapisała s»ę 
współpraca z Uniwersytetem w Aarhus (Da
nia), Field Study Councd (W. Brytania), Insti- 
tute for Sustainable Communites (USA). Pra
cownicy Centrum zynązan są z ważnymi or
ganizacjami i inicjatywami międzynarodowy
mi (3 A. Kalinowską jest członkiem Rady 
Światov/ej UnS Ochrony Przyrody - IUCN 
oraz zarządu Centrum Ekologicznego na Eu
ropę Środkową i Wschodnią - REC a dr W. 
Lenart od początku istnienia programu współ
pracuje z Baltic Unwersity). Stąd też wiele 
z konferencji firmowanych przez te instytucje 
organizowanych jest przez Centrum na UW.

Chociaż Centrum nie prowadzi 7/łasnej 
seńi publikacji, ale sygnuje juz drugą dziesiąt
kę książek, broszur i poradników edukacyj

nych powstających w wyniku prowadzonych 
projektów lub autorskiej aktywności pracow
ników i współpracowników.

Centrum jest potencjalnym ośrodkiem 
konsultacyjnym w zakresie badań podsta
wowych i wdrożeniowych ochrony środowi
ska. Dzięki wieloletnim kontaktom z więk
szością wydziałów LAV a także z innymi 
uczelniami i instytucjami badawczymi 
v/ Polsce i na Ś7/iec»e możliwe jest przygo
towywanie i realizowanie takich badań. 
Niestety, placówka jest zbyt mała by móc 
samodzielnie je organizować. Zatem w tej 
dziedzinie należy zauważyć rezultaty prac 
prowadzonych przez kadrę UCBnŚP w in
nych strukturach Uni7/ersytetu. Dziedzina
mi badawczymi, które są szczególnie bli
skie zainteresowaniom Centrum jest meto
dyka edukacji ekologicznej, zastoso7/anie 
technik komputerowych w informacji środo- 
wisk07/ej oraz problematyka ocen oddziały
wania na środowisko.

Ewolucja szkolnictwa Tęższego, oczeki
wania zjednoczonej Europy i przede 7/szyst- 
kim rosnące potrzeby wdrażania zasad 
zrównoważonego rozwoju stwarzają dobre 
perspektywy przed międzywydziałowymi 
placó7/kami takimi jak UCBnŚP. Coraz wię- 
cej aktywności interdyscyplinarnych, wyraź
nie więcej związków z praktyką oraz szerszy 
kontekst międzynarodowy - to zadania, któ
re v/ v/arunkach Centrum można wypełniać. 
Należy spodziev/ać s*ę, ze następne lata 
funkcjonowania Centrum powinny zwięk
szyć faktyczną reprezentację obecnie mniej 
aktywnych 7/ydziałów, ustabifczowanie pozy

cji Centrum 7/ gronie instytucji 
eksperckich ochrony środowi
ska w skali regionalnej (mazo- 
wiectoej), krajowej i międzyna- 
rodowej oraz wzmocnienie zna
czenia uniwersyteckiej edukacji 
ekologicznej.

W szesnasty rok istnienia 
Centrum wkracza ze skrom
nym, ale sprawdzonym zespo
łem. Przewodniczącym Rady 
Centrum jest od 1999 roku prof. 
dr hab. Piotr Ronie/żcz z Wy
działu Geologu. EtatO7/ym Dy
rektorem Centrum jest dr Anna 
Kalinowską, zaś jej zastępcami 
reprezentującymi 7/spółpracu- 
jące Wydziały LW są dr Konrad 
Bajer (Fizyka) 1 dr Witold Lenart 

(Geografia i Studia Regionalne). Kadrę etato
wą uzupełniają: mgr Elżbieta Bartocha (se
kretarz Centrum), mgr Anna Batorczak (kie- 
ro/mik ODIEE) oraz mgr Inź. Teresa Maiciak 
(kierownik Bibliotek)) i Robert Wlczyński (fin
anse).

15 Bt to może nieweto 7/ stosunku do 
stażu wielu innych placó7/ek UW. ale i tak 
trudno w krótkim artykule przedstawić zarów
no komplet osiągnięć jak i zestaw problemów 
zwłaszcza, że o tych ostatnich nie vzypada 
z okazji Jubileuszu zbyt dużo pisać. Dołxy to 
jednak czas na refleksje, plany na przyszłość 
oraz podziękowania dla wszystkich, których 
wizja, działania oraz finansov/e wsparcie 
przyczyniło się do powstania i roz/zoju 
UCBnŚP.



Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 
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Stanisław Piłaszewicz, Eugeniusz Rzewuski
Warszawa 2004, s. 224, cena 32,00 zł, ISBN 83-235-0061-4

Rok założenia 1956

Sorzecaz. także wysyłkową, prowadzi 
Dział Handlowy WUW, teł. 55-31-333. 
e-mail: dz.handlowy@uw.edu. ol.

Nasze publikacje można nabyć także za 
pośrednictwem internetowej księgarni 
akademickiej www.lka.edu.pl

Stanisław 
Piłaszewicz 
Eugeniusz 
Rzewuski

Wstęp 
do 
afrykanistyki

J
esteśmy wydawcą książek i czasopism naukowych, 

słowników i encyklopedii, podręczników akademickich, 

tłumaczeń oraz opracowań źródłowych obejmujących 

wszystkie podstawowe dyscypliny uniwersyteckie oraz bogatą 

tematykę interdyscyplinarną. Wśród nich znajdują się takie znane 

i doceniane przez czytelników pozycje jak: Antropologia kultury; 
Antropologia słowa; Encyklopedia kultury bizantyńskiej; Historia idei 
politycznych. Tom I i II; Religie Afryki; Stosunki międzynarodowe. 
Geneza, struktura, dynamika.
Nasze publikacje prezentowane są na wszystkich prestiżowych 

imprezach targowych i wystawienniczych w kraju i na świecie.

Spośród najnowszych publikacji proponujemy:

Wstęp do afrykanistyki

Podręcznik akademicki będący wprowadzeniem do 

filologii afrykańskiej rozumianej jako nauka humanistyczna, 

zajmująca się badaniem języków, literatur i kultur Afryki. 

Napisany głównie z myślą o studentach, ale powinien 

zainteresować także dziennikarzy, misjonarzy, polityków 

i ekspertów. Autorzy skupili się głównie na sytuacji językowej 

i rodzimych językach Afryki, gdyż ich znajomość jest 

kluczem do podjęcia owocnych badań w zakresie różnych 

dyscyplin naukowych. W książce znalazły się liczne mapy, 

aneksy i bibliografia, ułatwiające czytelnikowi dotarcie do 

potrzebnych informacji.

Autorzy Wstępu do afrykanistyki są pracownikami naukowo- 

-dydaktycznymi Zakładu Języków i Kultur Afryki w Instytucie 

Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. dr hab. S. Piłaszewicz prowadził badania terenowe 

i archiwalne w Ghanie i Nigerii. Był wykładowcą języka i kultury 

Ludu Hausa na uniwersytecie w Maiduguri (Nigeria).

Dr E. Rzewuski przez wiele lat przebywał w Mozambiku, gdzie 

utworzył ośrodek badań nad językiem tego kraju. Był charge 

d'affaires w Tanzanii, a obecnie jest ambasadorem Rzeczypospolitej 

Polskiej wAngoli.

mailto:wuw@uw.edu.pl
http://vAAv.iw.edu.pl
mailto:dz.handlowy@uw.edu
http://www.lka.edu.pl
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sprawuj wielką przyjemność. Jeśli 

wypowiadają poglądy, z którymi 

się zgadzamy, utwierdzamy się 

w przekonaniu, że sami jesteśmy 

bardzo mądrzy. Jeśli zaś ich poglądy 

różnią sie od naszych, dąje nam to 
przynajmniej wiele do myślenia. 

Zawsze jednak pozostajemy 

w przekonaniu, że uzyskaliśmy 

towsr z najwyższe) półki, że czegoś 

lepszego nikt nam już nic dostarczy 

i żc teraz już wiemy, jak jest 

Japrawdę, jaki jest najbardziej 

aktualny stan wiedzy o danym 

zagadnieniu...

Rektor UW 

praf dr hab Piolr 'w^ienski

Anć'
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Uniwersyteckie wykłady 
na koniec starego 
i początek nowego 
tysiąclecia
Warszawa 2004, s. 256, cena: 35,00 zł 

ISBN 83-235-0029-0

Książka zawiera teksty wykładów ogólnouniwersy- 

teckich wygłoszonych w latach 2000-2002: Bronisław 

Geremek, Sukcesy i klęski Europy; Leszek 

Balcerowicz, Transformacja pokomunistyczna 
W perspektywie porównawczej; Jerzy Axer, Z tradycją 
antyczną wXXI wiek; Andrzej Zoil, Kultura a prawo; 
Andrzej Kajetan Wróblewski, Stworzenie świata; Piotr 

Węgieński, Stworzenie człowieka; Leszek Kołakowski, 

O solidarności z ma łej litery pisanej; Jacek Hołówka, 

Terroryzm ireligia; Adam Michnik, Czego potrzebuje 
demokracja?; Karol Myśliwiec, Polska śródziemno
morska; Włodzimierz Siwiński, Globalizacja gospo
darki: nadzieja czy zagrożenie?; Karol Modzelewski, 

Barbarzyńskie korzenie Europy; Marek Safjan, 

Granice autonomii człowieka wprawie współczesnym; 
Aleksander Woiszczan, W poszukiwaniu drugiej 
Ziemi.

PoO/ęc^mk skadenićki 
ISBN 83-23S-O137-8 
i 460, cena; 38.00*
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Praca zbiorowa pod red. nauk. Andrzeja Mencwela 

Opracowali: Grzegorz Godlewski, 

Leszek Kolankiewicz, Andrzej Mencwel, 

Paweł Rodak

Antropologia kultury
Zagadnienia i wybór tekstów
Wiedza o kulturze
Część I

WIEDZA O KUUUHZt

Antropologia
^>6r mkśtdrz

Jest to czwarte wydanie podręcznika akademickiego 

funkcjonującego w dydaktyce wyższych uczelni w Polsce 

od 10 lat. Książka prezentuje podstawowe kategorie 

wiedzy o kulturze z myśli światowej i polskiej. Publikacja 

ta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno 

wykładowców, jak i studentów. Wydanie czwarte 

zostało zmienione i rozszerzone. Autorzy zrezygnowali 

z niektórych tekstów, dodali kilkanaście nowych 

aktualizujących wybór publikacji i uwspółcześniających 

omawiane zagadnienia. Znacznie też rozszerzyli zakres 

proponowanych lektur.

Z'

ANTYK
WlKWMjnraiWABZAlYlJM

I KK 1WW ii

ISSN 83-235-0059-2 
s. 374, cena: 21,00 zt

ISSN 83-235-0101-7 
s. 138, cena: i2,00zl

Rocznik
ISSN 0137-6942
s. 248. cena:!9.00zt

••

WIEK 
OŚWIECENIA
Ofikccni? 5.1'

15

mu
Rocznik
ISSN 0860-5777 
ł 246 cena 18,00 z'

-1

w

Rocznik
ISSN 1643-3319
S. 180. cena: 18.00 zt

KWARTALNIK 
PEDAGOGICZNY

PRZEGLĄD

HUMANISTYCZNY

IIWj

Kwartalnik
ISSN 0023-5938
s. 342, cena: 30.00zl s. 160, cena: 15,00 zt

PORADNIK

U SZYKOWY

■i
10 x w roku 

ISSN 0551-5343 
s 84. cena: 9,00 zl



Akademicka Telewizja Naukowa
- wirtualny college dla głodnych wiedzy

z Krystyną Rudowslcą, producentką i kierowniczką projektu 
rozmawia Marta Boćkowska

Skąd się wziął pomysł na stworzenie tele
wizji o profilu czysto naukowym?
-Akademicka Telewizja Naukowa powstała 

w zamyśle jako wirtualny college, uzupeł
niając lukę vz mediach dotyczącą kształce
nia ustawicznego. Wychodzimy z założe
nia, że nikt nie powinien być pozbawiony 
możliwości zgłębiania wiedzy o tajnikach 
świata, postępie technologicznym czy kon
trowersyjnych wydarzeniach naukowych. 
Wodza i informacja prowadzą do zrozumie
nia a co za tym idzie - do rozwoju społecz
nego poprzez rozwój jednostek. ATVN ad
resowana jest do wykształconej części spo- 
łeczeństwa, zainteresowanej rozszerza
niem własnych horyzontów.
Poza tym mamy w Polsce wspaniałych na- 
ukowców, w wielu dziedzinach jesteśmy 
pierwsi na świecie. Naukowcy w Australii 
czy innym zakątku ziemi mogą me wie
dzieć, że w Polsce np. skonstruowano ro
bota kardiologicznego. My dajemy taką 
szansę.

Jak wyglądała droga od pomysłu do reali
zacji?
-Akademicka Telewizja Naukowa została 

utworzona w Interdyscyplinarnym Centrum 
Modelowania Matematycznego i Kompute- 
rawego Uniwersytetu Warszawskiego, bę
dącym jednym z centrów inicjatyw upo
wszechniających naukę i wiedzę.
ATVN działalność rozpoczęła jako projekt eu- 
ropejski w 5. Programe Ramowym, zareje
strowany jako tST-2001 -38635 pod Acrony- 
mem - ICMAITN. Projekt został zakończony 
w marcu 2003 r. ale dzięki wsparciu KBN-u 
teewzja nie przerwała nadawana.
Pierwsza emisja odbyła się 1.10.2002 roku. 
Inauguracyjny program poprowadzili prof. 
dr n. med. Tadeusz Mazurczak i prof. Piotr 
Stępień. Rozmowa dotyczyła kwestii gene
tyki dla medycyny.

Dlaczego emisja jest wyłącznie przez In
ternet?
- Założeniem było stworzenie telewizji o mię

dzynarodowym zasięgu, która nadawałaby 
24 godzry na dobę obejmując w ten sposób 
wszystkie strefy czasowe. Także multime
dialne Archiwum jest dostępne całą dobę. 
Nie byłoby to możliwe w tradycyjnej telewizji.

Poza tym Internet jest medium interaktyw
nym, gdzie możliwa jest wymiana myśli 
i poglądów. Naszą misją było stworzenie 
i utrzymanie w ruchu multimedialnej platfor
my wymiany myśli polskich naukowców 
z naukowcami z całego świata oraz promo
cja osiągnięć polskiej nauki i ludzi, którzy tę 
naukę tworzą. Wszystkie te przesłanki za
decydowały o wyborze Internetu, gdyż on 
najlepiej pozwala zrealizować założone 
przez nas cele.

Jak działa ATVN?
-Telewizja jest dostępna na stronie 

www.atvn.pl. Programy ATVN pojawiają się 
w specjalnym „oknie", przypominającym 
ekran telewizora. O tym jaki program jest 
emitowany danego dnia informuje zamiesz
czona na stronie ramówka. W 24 godziny 
od emisji program trafia do mułtimedialnogo 
Archiwum, które zawiera wszystkie nadane 
wcześniej programy. Stworzona w ten spo
sób biblioteka multimedialna daje poszuku- 
jącym łatwy i szybki dostęp do poszczegól
nych programów.

Patrząc na dwa lata funkcjonowania ATVN, 
co uważa Pani za największy sukces?
- Za sukces uważam już samą skalę przed

sięwzięcia. Od 1.10.2002 roku wyproduko
waliśmy ponad 500 programów autorskich, 
poruszających 457 tematów z 55 dziedzin 
nauki i paranauki, wszystkie prowadzone 
przez autorytety naukowe. Część progra- 
mów przetłumaczona jest na język angiel
ski. Liczba widzów przekroczyła 940 000 
Olbrzymim sukcesem jest uznanie Społe
czeństwa Informacyjnego (ISOC) wyrażone 
nominacją do World Summrt Award za Jhe 
best content and creativity" w kategorii e-in- 
clusion.

Wielką satysfakcję, zarówno zawodową 
jak i osobistą, sprawiają mi także ciągle na- 
płyvające od ludzi z całego świata e-maile 
z gratulacjami, wyrazami wdzięczności 
i uznania za stworzenie możliwości zgłębia
nia wiedzy i kontaktu z polską nauką.

Czy ATVN jest dostępny dla wszystkich 
odbiorców posiadających kontakt z Inter
netem?
-ATVN jest dostępny dla wszystkich inter

nautów na stronie vzww.atvn.pl.

Wymogiem technicznym, koniecznym by 
odbierać ATVN, jest posiadanie zainstalo
wanej przeglądarki RealMedia. łącza o mi
nimalnej przepustowości 56kbps oraz od
powiednio skonfigurowany komputer. 
Wszyscy internauci, którzy nie posiadają 
przeglądarki RealMedia megą ją zainstalo
wać bezpośrednio z naszej strony, korzy
stając z okienka „Pomoc"
Wykorzystywana technologia, z której korzy
stają m. in. takie stacje jak: BBC, CNN czy 
MW. jest dostępna na praktycznie wszyst
kich platformach systemowych i jest obecne 
faktycznym standardom transmisji strumie
niowej. Szerokopasmowe połączenia nasze
go centrum nadawczego z wszystkimi więk
szymi operatorami Internetu w Polsce za
pewniają dobrą jakość transmisji z naszych 
serwerów. Jedynym ograniczeniem może 
być tu przepustowość łączy dostępowych 
u odbiorcy, na co. niestety, nic mamy wpły
wu. Jakość emisji internetowej ograniczona 
jest rzeczywistą przepustowością dostęp
nych mediów transmisyjnych.
Wbżną informacją, jeśli chodzi o powszech
ny dostęp do ATVN, jest również absolutnie 
bezpłatna forma korzystania z naszej tele
wizji. Zarówno oglądanie programów w co
dziennej emisji jak również przeglądanie na
szego mutlmedialnego Archiwum no wiązo 
się z jakimikolwiek dodatkowymi kosztami. 
Niedawno, na prośbę odbiorców, udostęp
niliśmy także materiały do kopiowania bez
pośrednio z naszej strony.

Plany na przyszłość?
- Nasze plany na przyszłość można ująć 

w trzech punktach. Pierwszym jest posze
rzenie oferty edukacyjnej i stworzenie wir
tualnego collegeu, gdzie będą wydawane 
certyfikaty i zaświadczenia o odbytym 
szkoleniu, kursie. Kolejnym punktem jest 
zwiększenie mobilności naszej telewizji, by 
móc na bieżąco docierać do aktualnych 
wydarzeń i odkryć naukowych oraz infor
mować o nich naszych odbiorców w możli
wie najkrótszym czasie. I po trzecie - 
ugruntowanie pozycji ATVN jako ośrodka 
promocji nauki, wciąż wzbogacanego o no
we dziedziny wiedzy, nowe programy, no
we zagadnienia.
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Prot, Stefan Jackowski, Janina Mincer-Daszkiewicz

Dyplomy
w sieciPrzepisy państwowe wymagają od 

uczelni prowadzenia centralnie 
dwóch ważnych dokumentów: Al
bumu Studentów oraz Księgi Dy
plomów. W przedwakacyjnym nu
merze „UW" opisaliśmy nową pro
cedurę immatrykulacji studentów 
- czyli wpisywania ich do Albumu 
- realizowaną z pomocą systemu 
do Internetowej Rejestracji Kandy
datów oraz Uniwersyteckiego Sys
temu Obsługi Studiów. Umożliwia 
ona szybkie i wygodne skompleto
wanie wielu kluczowych danych 
o osobach rozpoczynających stu
dia, jak też pozwala uniknąć mo
zolnej pracy z przetwarzaniem 
tych danych na papierze. 

dentów studiów dziennych! Z wprowadzo
nych danych będą mogły korzystać zarówno 
macierzyste jednostki dydaktyczne studen
tów, jak i BUW, Szkoła Języków Obcych, 
czy Studium WF.

Od nowego roku akademickiego w USOS 
będzie rćwiiez prowadzony odpowiednik dru
giego ze wspomnianych dokumentów, a mia
nowicie Elektroniczna Księga Dyplomów, 
z której zostano wydrukowana wersja papie
rowa. Do USOS będą trafiały informacje doty
czące prac licencjackich i magisterskich oraz 
egzaminów dyplomowych Będą one podsta
wą do wystawienia studentowi dyplomu, a tak
że zostaną - w ograniczonym zakresie - udo

stępnione w Internecie. Zgodnie z projektem 
Zarządzenia Rektora, Księgę Dyplomów, 
wspólną dla całej uczelni, będzie prowadzić 
Biro Spraw Studenckich. Brak uczelnianej 
Księgi był wytykany przez zespoły oceniające 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej Dane, na 
podstawie których będzie tworzona Księga, 
mają być już cd nowego roku akademickiego 
wprowadzane na bieżąco do USOS w jed
nostkach dydaktycznych, w których powstają 
prace dyplomowe. Pewne dane dotyczące 
prac (streszczenie, słowa kluczowe i klasyfi
kacja tematyczna) będą mogli wprowadzać 
sami dyplomanci przy pomocy USOSweb - 
internetowego modułu USOS.

Do końca sierpnia 
przeszło 7000 studen
tów przyjętych w tego
rocznej rekrutacji sa
modzielnie wprowadzi
ło swoje dane do IRK. 
Dane te zostały zwery
fikowane w dziekana
tach jednostek na pod
stawie przedstawio
nych dokumentów pa
pierowych. po czym 
trafiły do Elektronicz
nego Albumu Studen
tów w USOS. Na prze
łomie października-lis
topada z USOS zosta
nie y/ydrukowana wer
sja papierowa Albumu, 
co zakończy proces te
gorocznej immatrykula
cji, który dotychczas 
trwał do maja następ
nego roku, przy czym 
obejmował tylko stu-
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Władze rektorskie, przyłączając się do 
inicjatywy KRASP walki z plagiatami, od 
dwóch lat nasWy się z zamiarem wprowadze
nia obowiązku składania prac dyplomowych 
na nośniku elektronicznym. Obowiązek wpro
wadzania informacji do USOS zostanie wpro
wadzony jednocześnie z systemem elektro
nicznej archiwizacji prac. Ne tylko będzie to 
ułatwiać przeciwdziałanie plagiatom, lecz tak
że umożliwi zapoznawanie się przez Internet 
z tematyką prac wykonywanych w rozmaitych 
jednostkach UW. Powinno to sprzyjać rozvA)- 
jowi współpracy poprzez ujawnianie wspól
nych obszarów zainteresowań.

W artykule koncentrujemy się przede 
wszystkim na procedurze organizacyjnej two
rzenia Elektronicznej Księgi Dyplomów oraz 
0 przygotowanym do tego wsparciu informa
tycznym. Krótko wspomnimy także o plano
wanym trybie elektronicznego archiwizowania 
prac i kwestii przeciwdziałania nieuczcrwo- 
śoom związanym z pracami dyplomowymi.

Dyplomy w USOS 
na Wydziale MIM

USOS od kilku lat ma wiele funkcji po- 
zwaiających na wspomaganie procedur zwią
zanych z pracami i egzaminami dyplomowy
mi; opiszemy jak jest wykorzystywany na Wy
dziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki do 
obsługi magisteriów. W celu realizacji posta
nowień Zarządzenia Rektora funkcje USOS 
zostały nieco rozszerzone.

Każdy student na początku czwartego 
roku studiów trafia na jedno z seminariów 
magisterskich. Rejestracja na seminaria od- 
bywa się poprzez USOSweb. Student ma 
praw wskazać seminarium pierwszego 
1 drugiego wyboru; o przydziale studenta na 
seminarium decyduje średnia z pierwszych 
pięciu semestrów nauki. Warunkiem zalicze
nia czwartego roku jest m. in. zatwierdzenie 
tematu pracy magisterskiej. Zatwierdzony te

mat trafia od razu do USOS i staje się wi
doczny w USOSweb.

Pod koniec piątego roku student składa 
pracę magisterską w Sekcji Studenckiej dzie
kanatu wraz z podaniem o powołanie komisji 
egzaminu dyplomowego. Praca musi być zło
żona w formacie określonym przez dziekana 
WMIM. Szablony stron tytułowych są dostęp
ne w portalu internetowym Wydziału. Dotąd 
nie wymagaliśmy złożenia pracy w postaci 
elektronicznej, choć wielu magistrantów wy
konujących praktyczne prace programistycz
ne przekazywało je jako załącznik na nośniku 
elektronicznym, zamieszczając na nim także 
tekst samej pracy.

Pracownik Sekcji odnotowuje w USOS 
fakt złożenia pracy, równocześnie otwierając 
studentowi możliwość wprowadzenia po
przez USOSweb streszczenia i słów kluczo
wych. Informacje te mogłyby być wprowadza- 
no do USOS bezpośrednio przez pracownika 
dziekanatu, locz praktyczniej jest złożyć ten 
obowiązek na barki studenta, który ma pracę 
v/ postaci pliku. Korzystając z przeglądarki in
ternetowej może w prosty sposób, metodą 
kopiowania i wklejania, przenieść wymagane 
dane z tego pliku do formularza w USOSweb. 
Dane te trafią następnie do bazy USOS 
i znajdą się na drukowanych z USOS doku
mentach.

Gdy prodziekan ds. studenckich Wydziału 
MIM ustali skład komisji egzaminu dyplomo
wego. informacja o tym jest wpisywana do 
USOS. Trafia tam również informacja o termi
nie egzaminu oraz wyliczona (częścio/.o ręcz
ne) średnia ocen ze studiów niezbędna do 
ustalenia ostatecznego wyniku studów według 
zasad określonych w Regulaminie Studiów 
UW. Niestety brak w Regulaminie Studiów 
precyzyjnej definicji średniej ocen, co powodu
je wiele wątpliwości i uniemożliwia wprowa
dzenie jednolitego algorytmu, a zatem także 
całkowite zautomatyzowanie tej czynności.

Informacja o składzie komisji egzaminu 
dyplomowego jest wykorzystywana w wielu 
raportach. Dla każdego przewodniczącego 
komisji można wydrukować szczegółowe da
ne o egzaminach zaplanowanych na konkret
ny dzień. Dla każdego nauczyoela można 
sporządzić zestawienie prac dyplomowych, 
które prowadził w ciągu roku akademickiego 
• to z kolei jest użyteczne podczas rozlicza
nia pensum i w ocenach okresowych pracow
ników.

Na egzamin dyplomowy dostarczany jest 
wydrukowany z USOS indywidualny protokół 
egzaminu dyplomowego oraz karta pracy 
dyplomowej. Są na niej umieszczone pod
stawowe informacje o pracy, w tym tytuł, 
streszczenie i słowa kluczowe oraz klasyfika
cja tematyczna. Kierujący pracą ma obowią
zek zapoznać się treścią karty i poświadczyć 
jej prawidłowość własnym podpisem.

Po zakończeniu egzaminu wypełniony 
protokół i karta trafiają z powrotem do Sekcji 
Studenckiej dziekanatu. Wynk egzaminu jest 
wprowadzany do USOS. a dyplom uzyskuje 
swój oficjalny numer. W Sekcji Studenckiej 
student podpisuje wymagane dokumenty, 
które są drukowane z USOS (np. pozwolenie 
na udostępnianie informacji o dyplomie 
w prasie).

Dotychczas wykorzystane USOS koń
czyło się na wydrukowaniu dokumentów nie
zbędnych do wystawienia dyplomu lub same
go dyplomu, jeśli dziekanat posiadał kosztow
ną drukarkę powalającą na używanie sztyw
nych blankietów. Wkrótce z USOS będzie 
można wydrukować również angielskojęzycz
ną wersję dyplomu, a już obecnie dostępna 
Jest polska i angielska wersja suplementu do 
dyplomu, według wzoru ustalonego w mię
dzynarodowych porozumieniach na szczeblu 
państwowym.

Od nowego roku akademickiego Rektor 
będzie podpisywał dyplom studenta dopiero
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po potwierdzeniu przez Buro Spraw Stu
denckich, że wymagane dane zostały 
umieszczone w Elektronicznej Księdze Dy- 
ptomów, a elektroniczna wersja pracy została 
poprawnie zarchiwizowana. Oprócz tego 
Rektor będzie wymagał przedstawienia za
równo protokołu egzaminacyjnego, jak też 
karty pracy dyplomowej wydrukowanych 
z USOS i opatrzonych odpowiednimi podpi
sami. Po podpisaniu dyplomu przez Rektora, 
BSS zablokuje możliwość modyfikacji wpro
wadzonych danych dotyczących studiów i dy
plomu. gdyż w takiej właśnie postaci trafią 
one w przyszłości do drukowanej Księgi Dy
plomów.

Co nowego?

Opisana wcześniej, wypróbowana na 
Wydziale MIM procedura wprowadzania da
nych dotyczących prac i egzaminów dyplo- 
mcwych zacznie - zgodnie z projektem Za
rządzenia Rektora - obowiązywać w całym 
UW. Będzie jednak uzupełniona o kilka waż
nych elementów, które obecnie opiszemy.

Oświadczenia. Wymagane dotychczas 
oświadczenie dyplomanta o samodzielności 
pracy zostało uzupełnione o deklarację, że 
praca nie była przedstawiana w innej uczelni 
oraz że nie zawiera treści uzyskanych w spo
sób niezgodny z obowiązującymi przeprsami. 
Również kierujący pracą musi podpisać 
oświadczenie potwierdzające, że praca zo
stała wykonana pod jego kierunkiem oraz 
spełnia warunki do przedstawienia jej jako 
pracy dyplomowej. Oświadczenia te będą 
znajdowały &ę na odwrocie strony tytułowej 
pracy.

Streszczenia, słowa kluczowe, klasyfi
kacja. W celu ułatwienia szybkiego zoriento
wania się w problematyce pracy wymagane 
będzie streszczenie o długości nie przekra
czającej 800 słów, lista nie więcej niż 10 słów 
kluczowych oraz podanie klasyfikacji tema
tycznej dziedziny pracy dyplomowej według 
zasad przyjętych w programie UE SOCRA- 
TES. Zalecenia w tej sprawę przygotowali 
specjaliści z BIW, bowiem katalog prac dy
plomowych będzie pełnił podobne funkcje co 
katalogi zasobóz/ BUW. Wzorzec pierwszych 
stron pracy w różnych formatach (TeX, COC) 
będzie dostępny w uniwersyteckim portalu in
ternetowym. Poszczególne jednostki mogą 
wprowadzać dodatkowe wymagania klasyfi
kacji tematycznej pracy. Na przykład Wydział 
MIM, w stosunku do ixac matematycznych, 
wymaga podania kodu dziedziny wg zasad 
ustalonych przez Anrerykańskie Towarzys
two Matematyczne i stosowanych powszech
nie na całym świecie. Wprowadzenie słów 
kluczowych i klasyfikacji dyscypliny pozwoli 
w przyszłości na wyszukiwanie prac według 
kryterów rzeczowych. a nie tylko według au
tora lub kierującego pracą.

Archiwum plików. Bardzo ważną nowo
ścią będzie obowiązek składania pracy dyplo
mowej w jednostce dydaktycznej zarówno 
w formie wydruku, jak tez pliku komputerowe
go, z którego wydruk został dokonany. Zgod
ność pliku z wydrukiem student potwierdzi 
w oświadczeniu zamieszczonym na odwrocie 
strony tytułowej. Plik powinien pochodzić 
z jednego z popularnych edytorów tekstu lub 
być przetworzony do tzw. formatu PDF (Pc'- 
table Document Format). Pliki PDF tym róż
nią się np. od popularnych pików pochodzą
cych z edytora MS Word (typu DOC), że nie 
mogą być dalej modyfikowane oraz ze można 
je oglądać przy pomocy darmowego oprogra
mowania. zarówno w systemie Linux. jak też 
MS Windows. Pliki będą przesyłane przez 
dziekanaty do Działu Sieci Komputerowych, 
gdzie będzie prowadzone archiwum. Po po
myślnym zarchiwizowaniu wersji elektronicz
nej pracy pracownik DSK potwierdzi ten fakt 
w USOS. Nie zapadła jeszcze ostateczna de
cyzja na jakich zasadach będą udostępniane 
zgromadzone w archiwum prace.

Archiwum plików może stać się ważnym 
narzędziem do zwalczania różnego rodzaju 
nieprawidłowości przy powstawaniu prac dy
plomowych. poprzez umożlivnen»e porówny
wania zgromadzonych plików ze światowymi 
zasobami Internetu. Taką usługę świadczy od 
kilku lat firma PLAGIAT. Mogą z mej korzy
stać indywidualni użytkownicy Internetu, zain
teresowani badaniem pojedynczych plików. 
Firma oferuje także ryczałtową usługę, umoż
liwiającą sprawdzanie pików z adresów inter
netowych należących do uczelni, co umożli
wia kierującemu pracą recenzentowi, czy 
kierownikowi jednostki dydaktycznej spraw
dzenie pliku z pracą dyplomową przed złoże
niem go w archiwum UW.

Trzeba jednak wspomnieć o ogranicze
niach zastosowania systemów do porówny
wania plików. Mogą cne meć kłopoty z wy
kryciem podobieństw pików w zbyt różnych 
formatach; jeśli w pracy będzie jakiś klasycz
ny cytat, to feta innych dokumentów go za
wierających może być tak długa, że nikt nie 
będzie w stanie stwierdzić, czy jakieś podo
bieństwa są naganne. Nie wykryje się plagia
tów/ polegających na tłumaczeniach z innych 
języków. A gdy kandydaci na plagiatorów do- 
wiedzą się o sprawdzaniu plików, zaczną za
pewne stosować subtelniejsze techniki ścią
gania. W przeciwdziałaniu mesamodzielności 
prac dyplomowych, pierwszoplanowe zna
czenie ma właściwa opieka kierującego pracą 
nad dyplomantem. Badanie plagiatów nie za
pobiegnie zresztą innej nagannej praktyce 
zlecania pisania prac dyplomowych. Niestety 
ogłoszenia firm zajmujących się produkcją 
prac dyplomowych są rozpowszechniane na 
Uniwersytecie! Walka z tymi zjawiskami wy
maga jednak zupełnie innych metod.

Dyplomy w USOSweb

Skoro będziemy mieli w USOS pełne da
ne prac dyplomowych, to nie ma przeszkód 
technicznych, by te informacje udostępnić 
środowisku akademickiemu. W aktualnej 
wersji USOSweb każda załogowana osoba 
(czyli student lub nauczyciel akademicki) mo
że zobaczyć listę prac dyplomowych z po
działem na jednostki, typy dyplomów i lata 
(rys. 1). Można obejrzeć pełną fiszkę pracy 
dyplomowej z informacjami zawartymi na 
stronach tytułowych pracy (rys. 2). Po po
wstaniu archiwum będzie także można do
wiązać plik pracy do jej opisu w USOSweb.

Dzięki dobrze znanym funkcjom oprogra
mowania Interneto/iego będzie można łatwo 
odszukać prace pisane u konkretnego na
uczyciela akademickiego, powstające w ra
mach jednego seminarium dyplomowego, 
czy tez pisane w innych jednostkach uczelm 
na zbliżony temat. Dostępna w USOSweb 
vryszukiwarka pozwala wyszukiwać prace 
według fragmentów tekstu w tytułach prac, 
streszczeniach, słowach kluczowych, a także 
według nazwiska autora i kierującego pracą 
a nawet seminarium dyplomowym, w ramach 
którego praca powstała Mamy nadzieję, że 
będzie to sprzyjać powstawaniu prac interdy
scyplinarnych - już teraz zdarza się, że na 
Wydział MIM trafiają humaniści z doskonałym 
pomysłem, do realizacji którego jest im po
trzebny sprawny magistrant-informatyk! Stu
denci stojący u progu wyboru seminarium 
magisterskiego, będą mogli oprzeć swoją de
cyzję na wiarygodnej informacji o prof*i prac 
powstających w ramach różnych seminariów.

Już cbecnie wiele jednostek wprcwadza 
do USOS dane prac dyplomowych, skąd w na
turalny sposób trafiają one do USOSweb. Mo
gą s»ę o tym przekonać studenci i pracownicy 
tych wydziałów. które posiadają bkahą instala
cję USOSweb । stworzyły konta dostępowe. 
Należą do nich Wydział MIM IAV (budnący 
elektrooczny katalog dyplomów od 2000 reku!) 
i Wydział Fizyki, w fazie testowej jest instalacja 
dla Wydziału Prav/a i Administracji oraz Wy
działu Nauk Ekonomicznych. Dane prac dypk>- 
mcwych wprowadzają do USOS także niektóre 
jednostki nie posiadające własnej instalacji 
USOSweb. Dział Aplikacji Komputerowych pa
nuje przygotowanie infrastruktury dla postawie
nia USOSweb na potrzeby grupy mnojszych 
jednostek dydaktycznych uczelni.

Kwestia zakresu uprawnień dostępu do 
Elektronicznego Katalogu Dyplomów jest 
oczywiScc otwarta. Mogą być ono różne dla 
poszczególnych grup użytkowników USOS
web (np. pracowników i studentów. osób 
z różnych jednostek itp.). Wydaje się zasad
ne, żeby chronić te dane przed dostępem 
osób zupełnie postronnych, natomiast warto 
być może poddać szerszej dyskusji kwestię 
uprawnień w ramach uczelni.

Zamieszczone pod artykułem „Elektroniczna immatrykulacja"(nr 3/19,/) podziękowania dla pań: Katarzyny 
Jędrzejewskiej i Mirosławy Patrzykont, sformułowane były dość nieprecyzyjnie, sugerując że panie są zatrudnione 
v/ Dziale Aplikacji Komputerowych UW, podczas gdy obie są pracownicami Biura Spraw Studenckich UW.

Za nieścisłość przepraszamy.
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ii. 3. Widok eremu od strony południowej. Fot. M. Jawornicki

II. 1. Odfooek wapien 
ny z ata&etem g^c- 

kim • koptyjsińm Fot
T Górecki

Erem 
koptyjski 
w Quma 
-''drugi sezon 

wykopalisk

Od końca stycznia do połowy marca 
2004 r. prowadzone były prace ar
cheologiczne w eremie koptyjskim 
na terenie Teb Zachodnich w Luk
sorze (ii. 3). Odsłonięto dalsze czę
ści eremu zbudowanego w 2 poł. V 
wieku na tarasie skalnym przed gro
bowcem z czasów Średniego Pań
stwa i w jego wnętrzu.

W korytarzu grobowca odsłonięto pozo
stałości ścian działowych z cegły mułowej, 
a v/ zasypie wypełniającym korytarz znalezio
no wiele zabytków z okresu faraońskiego 
(ii. 2). Nieliczne zabytki koptyjskie (w tym tka
niny) znajdywano w dolnych partiach zasypu.

Na dziedzińcu przed grobem odsłonięto 
pomieszczenie gospodarcze o ścianach zbu
dowanych z cegły mułowej i z ceglaną po
sadzką oraz zasypane gruzem wnętrze wy
sokiej wieży, która miała <M'te kondygnacje. 
Pomieszczenie dolne przykryte sklepieniem 
kolebkowym i pozbawione okien pełniło funk
cję magazynową. Pomieszczenie górne me 
mające połączenia wewnętrznego z dolnym, 
również służyło za magazyn i mogło być 
miejscem schronienia dla mnichów w sytu
acji zagrożenia. W obu pomieszczeniach 
znajdowały się różnej wielkości pojemniki za
sobowe na żywność wykonane z giny suszo
nej na słońcu.

Najcenniejszym znaleziskiem archeolo- 
gcznym może się okazać zespół fragmentów 
naczyń i odłupków wapiennych z zapisanymi 
na nich tekstami w języku greckim i koptyj- 
skim. W czasie poprzedniej kampanii znale
ziono 9 tekstów, w tegorocznej ponad 70. By
ło to wynikiem systematycznej eksploracji 
śmietnika znajdującego się na stoku wzgórza, 
poza eremem, gdzie przez dziesiątki lat wy
rzucano rzeczy niepotrzebne i zużyte. Wśród 
nich były pisane na skorupach rachunki, za

mówienia, ćwiczenia pisma. Co najmniej na 
pięciu skorupach zapisany był alfabet koptyj
ski, a na odłupku wapiennym alfabet grecki 
i koptyjski napisane razem - najpierw grecki, 
a na nim większymi literami koptyjski) (ii. 1). 
Obecność wielu ostraków z literami alfabe
tów może świadczyć o prowadzonym w tym 
miejscu nauczaniu przez mnicha znającego 
oba języki: grecki i koptyjski.

W śmietniku znajdowało sę również kil
kaset w większości potłuczonych amfor 
(ii. 4), które służyły do transportu wody dla 

u 4. Grupa amfor produkcji egipskiej. Fot. T Górecki

mnichów, oraz dużo pozosta
łości botanicznych (głównie li
ści palmowych), które były 
surowcem do wykonywania 
koszy, mat. czy innych wyro- 
bówpłecronkarskich.

Odsłonięcie w najbliż
szym sezonie całej zabudowy 
eremu nie kończy badań. Być 
może bardziej v/artościowe 
dane o życiu i zajęóach mni
chów. o nauczaniu, o produ
kowanych przez nich wyro
bach (koszach, tkaninach, 
plecionkach ze skóry) przy
niesie eksploracja terenu ota
czającego erem, gdzie wy
rzucane łiyły niegdyś przed
mioty codziennego użytku 
i odpady, które dziś stanowić 
mogą źródło niezwykle waż
nych informacji naukowych.

Autorjestarcheologiem.
kustoszemZbioiów 

SztukiWschodmochrześ- 
cijahskiejMuzeum 

NarodowegowWarszawie.
Od I976r. uczestniczy 

wpracacharcheologicznych 
prowadzonych w Dolinie Nilu 

przezCentrumArcheologii 
śródziemnomorsfoejUWim. 
prot K. Michałowskiego. Od 
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Prot, Mariusz Ziółkowski, Miłosz Giersz, 
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Święte góry i wyrocznie inków.
W 1671 r. w mieście Areguipa (południowe Peru) przed sądem bi

skupim toczyła się sprav/a sądowa przeciwko Inrtanom z miejscowości 
Salamanca, oskarżonym o bałwochwalstwo i oddawane czci po^ńskim 
bóstwom. Głównym oskarżonym był „Diego Vasuaio, Indianin ponad 
dziewięćdziesięcioletni", który był kapłanem boga Sorimana (inaczej: So
limana, nazwa wulkanu w Południowych Andach peruwiańskich, wys. 
6093 m. n p.m.). Sanktuarium, w którym odprawiano te obrzędy ukryte 
było gdzieś na stokach wulkanu Solimana, ofiary składano przed znajdu
jącym Się tam kamiennym posągiem bóstwa, które odpowiadało na za
dawane pytania, wydając przenikliwy odgłos. Pozostali oskarżeni, w tym 
kilka kobiet, spełniali różne funkcje 
służebne wobec bóstwa, którego 
kult, jak tvderdzili w swych zezna
niach, sięgał czasów Inków, Nie 
znamy zakończenia procesu: doku
ment jest niekompletny. Jednakże 
na zachowanych kartach czytamy, 
że głównemu oskarżonemu udało 
się icec z więzienia, a posąg bó
stwa zniknął.

W roku 2003 badacze z Andyj
skiej Misji Archeologicznej UW, 
prof. Mańusz Żółkowski i mgr Ma
ciej Sobczyk zlokalizowali na sto
kach wulkanu SoWnana, na wyso
kości 4760 m. n.p.m. inkaskie cen
trum ceremonialno-religijne. W se
zonie 2004 kontynuowano prace 
na tym niezwykle interesującym stanowisku, którego zasadniczą czę
ścią jest płac o długości 50 m., otoczony niskim murem. Przy placu 
wniesiony został budynek administracyjny typu .kallanka' (26,65 m. x 
6.65 m.. wyposażony w 4 otwory drzwiowe), który służył m.n. jako miej
sce postojowe dla znacznej grupy ludzi: jest to zarazem najwyżej poło
żona kallanka w całym Państwie Icków Co robili ludzie na tej wysoko
ści? Obok budynku, na naturalnej skale wzniesiono dwie niewielkie plat
formy, górujące nad placem: przypuszcza się. że było to tzw. ushnu, 
miejsce, z którego dostojnicy inkascy przewodniczyli ceremoniom reli
gijnym. Według wszelkiego prawdopodobieństwa stanowisko to było 
więc jednym z inkaskich miejsc kultu świętej góry. Solimana. Być może 
jednym z tych, wymienionych w aktach wzmiankowanego procesu 
z 1671 r

Prot. Msnu^ podczas ivo&Ł«kó' d-otją trMiką ru sfo*ac’i SoUnany

Omóraone tak skrótowa prace realizowane są w ramach pclsko-pe- 
rurtłańskiego „Projektu Archeologicznego Condesuyos”, na podstawie 
umewy o współpracy naukowej podpisanej w 1996 r. między Uniwersyte
tem Warszawskim a Uniwersytetem Katolickim „Santa Maria" w A-egu- 
pie, Peru, na mocy konces, przyznanej przez peruwiański Narodowy In
stytut Klitury (INC). Projekt jest w założeniach multidyscyplinarny i mię
dzynarodowy. jego kierownikiem jest prof. 17.7 dr hab. Mańusz S. Ziół
kowski. szet Andyjskiej Mtsji Arclieotogcznej Uniwersytetu Warszawskie
go. Zastępcą, a zarazem przedstawicielem strony peruwiańskiej jest pro
fesor Uniwersytetu Katolickiego w Areguipie, Peruwanin chorwackiego 
pochodzenia, dr Lus Augusto Bełan Franco, zaś konsultantem nauko
wym wybitny archco'og peruwiański starszego pokolenia, dr Maximo Ne- 

ira Avendańo. W projekcie uczestni- 
czątakze ośrodki europejskie, głów
nie z Francji i Niemiec; i tak w bada
niach sezonu 2CO4 wzięła po raz 
wtóry udział Anja Katrin Meinken, 
doktorantka archeologii amerykań
skiej Uniwersytetu w Borm, która 
opracowywać będzie część danych 
o architekturze mkaskiej. Badaczce 
tej przypadło w udziale m.in. opraco
wane kolejnego ważnego odkrycia 
sezonu badawczego 2004 dokona
nego tym razem na inkaskim stano
wisku La Joya, w pobfeu miejsco
wości Anda-ay, na wysckosci 3300 
m. np.m. W trakcie reafaowanych 
tam sondaży wewnątrz jednego 

z ceremoniakiych budynków, natrafiono na niewielką kamienną platfor
mę. przed ścianą frontową której zakopana została ofiara składająca się 
z 6 dekorowanych naczyń, dwóch dekorowanych ornamentem rytym, 
drez^anych kubków libacyjnych. 2 brązowych szpil zwanych tupu oraz 
dwóch (niestety bardzo zniszczonych] nximii dziecięcych. Była to zapew
ne tak zwana ofiara „capacocha' składana jedynie z bardzo szczególnych 
|XWAX!ÓW, z polecenia najwyższej inkaskiej hierarchi religijnej.

Równolegle do prac archeologicznych realizowano program kon
serwatorski, którego celem jest udostępnienie kilku ze zbadanych 
przez Projekt monumentalnych stanowisk mkaskich dla zznedzających. 
Pracami tymi kieruje peruwiańki uczestnik Projektu, architekt-arche- 
olog. Gonzalo Presbitero Rodnguez, w przeszłości stażysta na Untwer- 
sytecie Warszawskim



Prace na OuiYapwnpa - Pafryęu Piżmaka podczas
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Badania Projektu Condesuyos w sezonie 2004 finansowane byty 
ze środków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz grantu niemieckiej 
fundacji Deutsches Stiftungzentrum z siedzibą w Essen.

Skarby wydarte pustyni
Od 2002 roku archeolodzy z Andyjskiej Misji Archeologicznej Uni- 

wersytetu Warszav/skiego i Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego 
w Urnie prowadzą również pionierskie badania w ostatniej z meprzeba- 
danych dolin peruwiańskiego wybrzeża Pacyfiku - dolinie rzeki Cuie- 
bras położonej ok. 300 km na pół
noc od stolicy Peru. Urny. Projekt 
ten prowadzi dwójka młodych dokto
rantów z AMA, Patrycja Prządka 
i Miłosz Giersz, natomiast stronę pe
ruwiańską reprezentuje Prof. 
Krzysztof Makowski z Papieskiego 
Uniwersytetu Katolickiego w Limie.

Głównym celem badań w sezo
nach 2002 i 2003 było przeprowa
dzenie wstępnego rekonesansu sta
nowisk archeologicznych w oparciu 
o analizę zdjęć lotniczych. Prace te- 
renoz/e polegały na szczegółowej 
prospekcji całego obszaru i wykona- 
niu dokładnych planów nowo odkry
tych stanowisk. Owocem prowadzonych w tym okresie prac jest opubli
kowany w grudniu 2003 r. katalog stu siedmiu nieznanych do tej pory 
stanowisk archeologicznych, którego wydanie umożliwiła dotacja Mini
sterstwa Nauki i Informatyzacji.

Rok 2004 byt dla projektu Cuie- 
bras rokiem przełomowym. Dzięki na
wiązaniu kontaktów z przedstawiciela
mi strony peruwiańskiej, przed polski
mi archeologami otworzyła się per
spektywa powołania do życia pierw
szej placów*) terenowej Andyjskiej Mi
sji Archeologicznej UW na terenie Re
publiki Peru oraz prowadzenia na tym 
terenie długofalowych badań Y/ykopa- 
Itskowych na szeroką skalę, rokują
cych spektakularne odkrycia archeolo
giczne. Już w maju br., w obecności 
Dziekana Wydziału Historycznego 
IA7, Prof. Piotra Bielińskiego, który 
przyjechał do Peru i oficjalną vnzytą 

na zaproszenie Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Umie, rozpo
częto remont budynku udostępnionego przez włosko-peruwiańską rodzi
nę Terlevich, właścicieli majątku ziemskiego w miejsco/rości El Mołino, 
położonej w samym sercu doliny Cuiebras. Po kilku tygodniach zmagań 
z przebudoz/ą i dostosowaniem posiadłości dla potrzeb archeologów, do 
dwójki doktorantów dołączyli studenci Instytutu Archeologii UW oraz 
miejscowi robotnicy. Tak poz/stała ekipa rozpoczęła pierwsze stacjonar
ne wykopaliska archeologiczne w ostatniej z nieprzebadanych do tej po
ry dolin peruwiańskiego wybrzeża. 
Od samego początku prace badaw
cze ukierunkowane były na szukanie 
śladó// kultury Moche, której cywiliza
cja. rozwijająca się ok. 200-800 r. n. 
e., objęła niemal całe północne wy
brzeże Peru. Przez długi czas uważa
no, że naturalną, połudnową granicę 
Moche stanowiła rzeka Nepeńa (od
dalona o około 80 km na północ od 
badanego przez Polaków obszaru), 
w dolinie której znajduje się jeden 
z największych kompleksów ceremo- 
malno-religijnych tej kultury: Pańa- 
marca. Mimo, iż wielu badaczy kwe

stionowało wcześniejsze ustalenia dotyczące usytuowania południowej 
granicy kultury Moche, znajdowane do tej pory ślady jej bytności ograni
czały się głównie do bogatych cmentarzysk, nie udokumentowano nato
miast pozostałości osad, czy architektury administracyjnej bądź kultowej.

Tak było aż do dzisiaj. Podczas tegorocznych prac wykopaliskowych 
dolinie Cuiebras polsko-peruwiańska ekipa archeologów natrafiła na 

niezbite dowody obecności osadnictwa ludności Moche. W obrębie wie
lokolorowego stanowiska Ouiliapampa, którego pierwsze fazy osadni
cze sięgają pierwszej połowy pierwszego tysiąclecia p.n.e. i związane są 
z kręgiem kulury Chavin, zidentyfikowano pokaźnych rozmiarów platfor
mę kamienną i przyległe do niej budowle z suszonej na słońcu cegły mu
łowej. O ich niezbitym związku z kulturą Moche świadczą typowe rozwią
zania architektoniczne, jak np. wykorzystanie glinianych replik maczug 

ceremonialnych do zdobienia dachów 
ważnych budynków, charakterystyczna 
ceramika, czy miedziana, srebrna i zło
ta biżuteria znaleziona w kontekstach 
grobowych. Wśród tegorocznych od
kryć w Ouiliapampa na szczególną 
uwagę zasługują dwa pochówki dzie
cięce znalezione w kontekście archi
tektury z cegły mułowej. Ciała zmarłych 
był owinięte w cienką tkaninę, a ich gło
wy zdobiły oryginalne nakrycia zrobio
ne z połówek tykwy. Oba pochówki po
siadały niezwykle ciekawe wyposaże
nie grobowe: w pierwszym przypadku 
do ust zmarłego chłopca włożono płyt
ki srebra i srebrną pincetę, w drugim 

zaś, zmarłemu dziecku towarzyszył komplet drewnianych igieł i elemen
ty warsztatu tkackiego sprzed co najmniej 15CO lat.

Badania Projektu Cuiebras w sezonie 2004 finansowane były ze 
środków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz dotacji PZU SA

Miasta w dżungli: 
badania archeologiczne 
w Ameryce Środkowej

W ubiegłych latach Andyjska Mi
sja Archeologiczna miała okazję roz
szerzyć swą działalność na stanowi
ska cywilizacji Majów w Gwatemali. 
Dzięki ścisłej współpracy z Instituto 
de Antropologia e Historia (IDAEH) 
w Gwatemali i z gwatemalskim Pro- 
yecto Triangulo, Justyna Olko z An
dyjskiej Misji Archeologicznej oraz 
Jarosław Żrałka z Instytutu Archeolo
gii Uniwersytetu Jagiellońskiego zre
alizowali badania nad osadnictwem 

kulury Majów w monumentalnym ośrodku Nakum oraz dokumentacje 
i analizę prekolumbijskich graffiti zachowanych na ścianach budowli 
w strefie centralnej tego stanowiska. Badania architektury mieszkalnej 
sektorów peryferyjnych Nakum zrealizowane w latach 2001 - 2002 
dzięki grantowi Komitetu Badań Naukowych dowiodły niezwykle wyso
kiej gęstości zaludnienia tego obszaru u schyłku okresu klasycznego 
(ok. 800-950 r. n.e.), kiedy to inne centra Majów położone na terenie 
środkowo-południowych nizin przeżywały głęboki kryzys i były masowo 

opuszczane. Prace te dostarczyły 
istotnych danych w żywej dyskusji 
nad upadkiem klasycznej cywilizacji 
Majów. Badania mezoamerykańskie 
kontynuov/ane są obecnie w zakre
sie studiów nad ikonografią władzy 
elit środkowego Meksyku w XV i XVI 
wieku. Szczególne miejsce zajmuje 
tu szeroko zakrojona analiza przed- 
hiszpańskich i wczesnokolonialnych 
manuskryptów piktograficznych, 
z których wiele nie zostało dotąd 
opublikowanych i poddanych syste
matycznym studiom. W zakresie 
tym AMA współpracuje ściśle z De

partamentem Ameryki na madryckim Uniwersytecie Complutense. 
a zwłaszcza z Dr. Juanem Jose Batalia Rosado prowadzącym i koordy
nującym nowoczesne badania kodykologiczne manuskryptów meksy
kańskich w kooperacji z Museo de America w Madrycie.
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Wanda M. Rudzińska

Straty w zbiorach Gabinetu Rycin
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 

w latach II wojny światowej
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersy
teckiej w Warszawie, założony 
w 1818 roku, jest najstarszym pu
blicznym zbiorem graficznym w Pol
sce. Do roku 1939 był to także zbiór 
największy. Z uwagi na wartość ar
tystyczną i tradycje historyczne zaj
muje on wyjątkową pozycję w dzie
jach kolekcjonerstwa polskiego.

Podstawę zbiorów Gabinetu Rych stanowi 
kolekcja króla Stanisława Augusta Poniatow
skiego, zakupiona od jego spadkobierców dla 
Uniwersytetu Warszawskiego w 1818 reku 
i obejmująca grafikę, rysunki artystyczne, ry
sunki architektoniczno oraz woluminy z ryana- 
mi i albumy. Najstarsze obekty pochodzą z XVI 
wieku. a najpełniej reprezentowana jest w ko
lekcji królewskiej sztuka XVIII oraz XVII wieku.

Stanisław Kostka Potocki, inicjator zaku
pu kolekcji królewskiej i patron Gabinetu Ry
cin, ofiarował Uniwersytetowi w latach 1818 - 
1821 własną kolekcję, w tym w szczególności 
grafikę i rysunki mistrzów szkół europejskich 
XVI i XVII wieku, które słabiej były reprezen
towano w zbiorze królewskim.

Utworzony w ten sposób Gabinet Rycin 
został przyłączony do Biblioteki Unwersytec- 
kej założonej w 1817 roku. Na rozwój zbio
rów Gabinetu, a także na obecny kształt jego 
zasobów i ich wielkość, w istotny sposób 
wpłynęły wydarzenia związane z przełomo
wymi momentami w historii Polski ostatnich 
<Móch stuleci.

Po upadku Powstania Listopadowego 
władze carskie skonfiskowały znaczną liczbę 
polskich kolekcji artystycznych. W 1832 roku 
całość zbiorów Gabinetu Rycn została wywie
ziona do Rosji i złożona w petersburskiej Aka
demii Sztuk Pięknych. W Petersburgu zbiór 
uniwersytecki pozostawał 91 lat. Kolekcja słu
żąca kulturze narodowej i edukacji młodzieży 
została na wiele lat wyłączona z użytkowania. 
Dopiero w 1923 roku, w wyniku dwuletniej 
pracy Komisji Rewindykacyjnych działających 
na podstawie Traktatu Ryskiego, zbiory uni
wersyteckie wróciły do Warszawy.

W latach 1924 - 1939 zbiory Gabinetu 
Rycin powiększyły się dzięki zakupom, darom 
jak również przez włączenie obiektów, które 
napływały do Biblioteki j» roku 1832. Najważ
niejszymi i największymi zespołami, które 
wzbogaciły Gabinet w omawianym okresie by
ły przede wszystkim: Archiwum Tylmana 
z Gameren (rysunki architektoniczne z XVII 

wieku), kolekcja Dominika Witke-Jezewskiego 
(rysunki architektoniczne z XVIII i XIX wieku), 
kolekcja dr. Izydora Krzemickiego (draeworyty 
chiaroscuro z XV1-XV1II wieku) oraz zbiór 
Henryka Grohmana (grafika zachodnioeuro
pejska i polska przełomu XIX i XX wieku). 
Wśród pozostałych nabytków na uwagę za
sługują rysunki artystyczne i albumy z rysun
kami oraz no/<oczesna grafika polska.

Wybuch drugiej wojny światowej zakoń
czył krótki okres normalnego funkcjonowania 
Gabinetu Rycin. Lata 1939 - 1945 stały się 
w jego dziejach okresem najbardziej tragicz
nym, w którym poniósł niepowetowane straty.

Stan zborów Gabinetu Rycin we wrześniu 
1939 roku wynosił ponad 100 tysięcy obiek
tów. W czasie II wojny światowej Gabinet Ry
cin stracił ogółem ok. 60% swoich zbiorów, 
czyli łącznie ponad 60 CO0 rycn i rysunków 
(luźnych oraz w woluminach i albumach), po
nadto całą bibliotekę podręczną, archiwum fo
tograficzne, inwentarze, katalogi oraz meble.

Straty te powstały w następstwie konfi
skat dokonanych przez niemiecką komisję w li
stopadzie i grudniu 1939 r., spalenia przez 
Niemców/ zbiorów bibliotecznych zgromadzo
nych w gmachu Biblioteki Krasińskch przy ul. 
Okólnik w październiku 1944 r, ewakuacji czę
ści mienia kulturalnego polskiego do Niemiec 
i Austrii jesrenią 1944 r., a także rozgrabema 
w nieustalonych okolicznościach w gmachu Bi
blioteki Unwersyteckiej w zin*e 1944 r.

W listopadzie i grudniu 1939 roku spe
cjalna komisja niemiecka pod przewodnic
twem dr Josepha Muhlmanna, w ramach 
tzw. -zabezpieczania" dziel sztuki (dekret Ge
neralnego Gubernatora Hansa Franka „Erfas- 
sung und Sichergestellung der Kunstge- 
genstande"), zabrała m.in. 275 rysunków róż
nych szkół (w tym 3 prace Albrechta Durera). 
królewski Zbiór rycin w 162 zabytkowych te
kach. 8 pudeł i tek z rysunkami architekto
nicznymi, 11 woluminów z rycinami Prane- 
siego, akwarele Zygmunta Vogla Paląc Kazi- 
mierzowski i Burzenie kościoła 00. Domini
kanów Obserwantów, a także gwasze Friedri
cha A. A. Lohrmanna przedstawiające pałac 
w Łazienkach i Zamek Ujazdowski.

W 1940 roku z połączenia Biblioteki Uni
wersyteckiej i Biblioteki Narodowej okupanci 
utworzy* „Staatsbibliothek Wschau'. W ra
mach reorganizacji dołączono do niej Biblio
tekę Krasińskich, w której gmachu przy ul. 
Okólnik zlokalizowano Oddział III - Zbiorów 
Specjalnych. W 1942 roku z Gabinetu Rycin 
Biblioteki Uniwersyteckiej przewieziono tam

Jean-Maic Natte'. Gtowa kobiety

Lucj Camnoio. Ecce Honv>

Mrecht Dó/ef. Leżąca (wica

grafikę polską i obcą formatu II. nowoczesne 
rysunki polskie i obce formatu II, część zbioru 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, grafikę euro
pejską ze zbioru Stanisława Kostki Potockie
go (plansze niezmontowane), wybrane pudła 
z rysunkami architektonicznymi ze zbioru kró
lewskiego oraz dwie teczki z projektami archi
tektonicznymi Tylmana z Gameren, część bi
blioteki królewskiej, woluminy i teki wydawni
cze z oryginalnymi rycinami, księgozbiór pod
ręczny, katalogi oraz klisze fotograficzne do
kumentujące zbiory. Prze/<ioziono także me
ble, specjalnie zaprojektowane dla Gabinetu 
Rycin. W gmachu na Okólniku znalazły się 
również najcenniejsze zbory z Biblioteki Na
rodowej i z Biblioteki Ordynacji Zamoyskich.

Wszystkie wymienione zbiory, które 
zwieziono do gmachu Biblioteki Krasińskich, 
zostały tam przez Niemców spalone w paź
dzierniku 1944 r, już po kapitulacji Powstania 
Warszawskiego.

Losu tego uniknęła część zbiorów Gabi
netu Rycin, która wcześniej ukryta została 
w czterech welkich skrzyniach w pwnicy i ma



gazynie gmachu Bibfeoteki Uniwersyteckiej. 
Byty to rysunki w wielkich tekach ze zbioru kró
lewskiego. rysunki ze zbioru Potockiego zmon
towane na kartony dwóch formatów, pudła 
z rysunkami architektonicznymi ze zbioru kró
lewskiego, cały zbór Dominika \Mtke-Jeżew- 
skCgo, Archiwum Tylmana (z wyjątkiem 
dwóch teczek), jedna zabytkowa teka królew
ska z rycinami, kilkanaście pudeł i tek z rysun
kami i rycinami, część biblioteki królewskiej, 11 
woluminów rękopiśmiennego, ilustrowanego 
dzieła reformatora baletu Jeana Gcoi gcsa No- 
vene’a, 12 woluminów Opisów i widoków za
bytków w Królestwie Polskim Kazimierza 
Stronczyńskiego oraz album Voyagespittores- 
ques de la Pologne Jana Henryka Muntza.

Z tej partii zbiorów Gabinetu Rycin, już po 
spaleniu i opróżnieniu przez Niemców War
szawy zimą 1944 roku, zaginęły cztery teki 
rysunków i wiele pojedynczych plansz.

Rewindykację zbiorów skonfiskowanych 
przez Niemców rozpoczęto po ustaniu dzia
łań yiojennych i prowadzono jeszcze w ciągu
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Jakub Kubek/. Projekt konkunmty 
ŚM^ryn Oporności *

Tylman z Gwiweo. konwią w Ktakotrie

1946 roku. Uratowane fragmenty zbioru zna
lazły się w Krakowie w składach na Wawelu, 
na Śląsku w bibliotece Schaffgotschów 
w Cieplicach i Adelime (obecnie Zagrodna), 
na Ziemi Lubuskiej w Garbiszu oraz w dołnej 
Austrii w Fischorn.

Najdotkliwiej ucierpiała kolekcja królewska. 
Ze 163 ozdobnych tek z rycinami zostało tylko 
67. a zawartość tych, które odzyskano, często 
okazywała się r»ekomptetna, rieraz stancwło 
ją kilka lub kikanaśae rycm. Niektóre teki były 
zniszczone, przestrzelone, podarte, zdeptane 
i zabłocone; nerzadko odnajdywano tylko frag
menty kart królewskich lub rycin. Zaginęło 18 
tek z portretami, prawe wszystkie teki poświę
cone scenom ze Starego i Nowego Testamen
tu, 9 tek ze scenami rodzajowymi i pojedyncze 
teki poswęccnc różnorodnej tematyce, jak bi
twy morskie, obchody i uroczystości, karykatu
ry. oraz wiele cnych obiektów.

Straty wojenne w zakresie rysunków ar
tystycznych i architektonicznych ze wszyst
kich kolekcji Gabinetu Rycin wyniosły ok. 
4000 obiektów. Wśród utraconych rysunków 
były cenne obiekty, których strata jest nepo- 
wetowona - zarówno jako dzieł o wartości ar
tystycznej, niejednokrotnie ikonograficznej 
i zarazem historycznej - jak i pozycji ważnych 
dla dziejów kolekcjonerstwa polskiego. Ze 
szkoły francuskiej zaginęły m.in. rysunki Po- 
kłon pasterzy oraz Fantastyczne ruiny Panie - 
onu Huberta Robert, Głowa kobiety Jean- 
-Marc Nattiera. Potyczka Jacguesa Courtois 
Bourguignon, szkic Jacguesa Callota. dwa ry
sunki przypisane Antoine Watteau, w tym 
Stojąca kobieta, a także rysunki Francois 
Bouchera i Jean-Honore Fragonarda.

Szczególnie dotkliu/c straty odnotowano 
w szkole flamandzkiej i holenderskiej. Został 
zniszczony piękny, barwny pejzaż Jana van 
Goyen, zaginął datowany i sygnowany rysu
nek Philipsa Konincka Mardochai przed Aha- 
suerusem, trzy rysunki ADralrama BOemaer- 
ta, rysunek Bartbolomaeusa Sprangera oraz 
znane już z publikacji dzieło Pietera Comeli- 
sza Krosta Chrystus uzdrawia paralityka nad 
sadzawką Betsaida. Ponadto zaginęły prace 
takich artystów, jak m.in. Anthonie Wateroo, 
Herman Saftleven, Jacob van der Ulft. Hen- 
dnk Verschuring, Roelant Sawery. Casper 
Luyken. Gerard de Lairesse.

Z rysunków włoskich zaginął piękny rysu
nek Luca Cambiaso Ecce Homo, cenne i in
teresujące cztery projekty dekoracji teatral
nych । dwe inne kompozycje Ferdinanda Gal
ii -Bibieny, szkic Piera Franceso Moli oraz ry
sunki, których autorami byli m.in. Donato Cre- 
ti, Simone Cantarini, Baldassare Franceschi- 
rii czy Francesco Casanoyą.

Spośród rysunków szkoły niemieckiej 
utracono tak cenne obiekty, jak trzy prace Al
brechta Durera: Leżąca lwica, Najświętsza 
Mana Panna z Dzieciątkiem i Ex-libns Willi- 
balda Pirkheimera, rysunek Hansa Baldunga 
Gnona Odpoczywająca para, a także dwa ry
sunki przypisywane Hansowi Holbeinowi.

Wyjątkowo bolesne dla zbioru są straty 
w polonicach w dziale rysunków architekto
nicznych. Między innymi zaginął duży zespól 
projektów Świątyni Opatrzności w Warszawie 
(głównie autorstwa Jakuba Kubickiego, ale 
też i Jana Chrystiana Kamsetzera), zagładzie 

uległy liczne projekty ilustrujące zarówno 
ruch budowlany w Polsce w okresie Stanisła
wa Augusta, jak i reprezentujące twórczość 
wybitnych architektów tej epoki. Wśród zagi
nionych plansz znalazły się także cenne ry
sunki dotyczące architektury obcej, która nie
kiedy służyła za wzór dla realizacji w Polsce, 
a zazwyczaj świadczyła o zainteresowaniach 
polskich kolekcjonerów, w pierwszym rzędzie 
króla Stanisława Augusta. Osobną grupą 
wśród utraconych rysunków architektonicz
nych są szkice i projekty Tylmana z Game- 
ren, które spłonęły w 1944 r. Zaginęły prawe 
wszystkie jego projekty dotyczące budynków 
na prowincji oraz architektury miast poza 
Warszawą. np. zniszczeniu uległ zespół 22 
rysunków do kościoła św. Anny w Krakowie, 
projekty pałaców: prymasa Radziejowskiego 
w Nieborowie, Sieniawskich w Łubnicach, 
Rejów w Przecławiu, Brańskich w Białymsto
ku, Wśniowieckich-Lubomirskich w Lubarto- 
wie i Kijannie. Łącznie z Archiwum Tylmana 
utracono 207 kart z rysunkami.

Ze zbiorów nowych (nabytki z lat 1924 - 
1939) utracono ponad 3000 obiektów, 
w ynększości grafikę i rysunki polskich arty
stów z XX wieku. Wśród zaginionych ok. 3C0 
plansz z kolekcji Henryka Grohmana znalazły 
się także prace wybitnych artystów europej
skich, w tym monotypie Edgara Degas.

Po przerwie wojennej, w styczniu 1946 
roku Gabinet Rycin zaczął znowu przyjmo
wać czytelników. Początkowo zbiór mieścił 
się w głównym gmachu Biblioteki, zaś 
w 1955 roku przeniesiony został do sal na 
pierwszym piętrze odrestaurowanego pałacu 
Tyszkiewiczów-Potockich przy Krakowskim 
Przedmieściu. Naukowcy, artyści plastycy, 
studenci znajdowali tu bogaty warsztat pracy 
badawczej i twórczej. Bardzo ważną rolę 
odegrały także zbiory Gabinetu jako nieza
stąpione źródło dokumentacji historycznej 
i artystycznej, niezbędnej przy odbudowie 
zniszczonych zabytków stolicy z Zamkiem 
Królewskim włącznie.

Warto dodać, ze w latach 1948 - 2003 do 
zbiorów Gabinetu Rycin wpłynęło w drodze 
zakupów i darów blisko 9500 obiektów, głów
nie grafiki. W porównaniu ze stanem posiada
nia z września 1939 roku, wielkość zbiorów 
Gabinetu Rycm Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie wynosi obecnie ok. 50% zaso
bu przedwojennego.

Ostatnim ważnym wydarzeniem w dzie
jach Gabinetu Rycin była przeprowadzka 
z pięknego (acz niepraktycznego z punktu wi
dzenia współczesnego muzealnictwa) pałacu 
Tyszkiewiczów-Potockich przy Krakowskim 
Przedmieściu do nowoczesnego gmachu Bi
blioteki Uniwersyteckiej przy ubcy Dobrej. 
Zbory zyskały tu znacznie więcej miejsca 
w nowych, specjalnie zaprojektowanych ko
modach i optymalne warunki przechowywa
na w klimatyzowanych wnętrzach. Dzień 
inauguracji pierwszego w nowym tysiącleciu 
roku akademickiego stał się zarazem dniem 
ponownego otwarcia Gabinetu Rycin BIAV 
dla czytelników i początkiem nowego, mamy 
nadzieję pomyślnego okresu w jego historii.

Autorkajest starszym kustoszem dyplo
mowanym, kierownikiem Gabinetu Rycin

BUW



Janina Kurnanecka

Powstańcze losy
uniwersyteckich kamienic

Spółdzielcze Stowarzyszenie Miesz
kaniowe profesorów Uniwersytetu 
im. Józefa Piłsudskiego zawiązało 
siew 1919 roku. Jego celem byto za
spakajanie potrzeb mieszkaniowych 
kadry naukowej dla odtwarzanego 
właśnie Uniwersytetu Warszawskie
go. Do roku 1939 dorobiło się trzech 
kamienic - przy Nowym Zjeździe 5, 
na Brzozowej 10/12 i Sewerynów 6. 
Dzięki relacjom świadków możemy 
częściowo odtworzyć to, co działo 
się w dwóch pierwszych z tych do
mów w czasie Powstania Warszaw- 
skiego. Silą rzeczy są to relacje bar
dzo wyrywkowe i niniejsza opo
wieść nie rości sobie pretensji do 
naukowego opracowania, Będziemy 
natomiast wdzięczni za wszelkie 
uzupełnienia, a także za opowieść 
0 powstańczych losach trzeciej z ka
mienic, tej na Sewerynowie.

O tym. co wydarzyło się na Nowym Zjeź
dzie, opowiada pani Katarzyna LataHo, z do
mu Wasiutyńska Miała wówczas 20 lat 
1 oczekiwała dziecka - dlatego bezpośredni 
zwierzchnik odestal ją do domu z punktu po
wstańczej zbiórki. O domu przy Brzozowej 
mćwi Mana Emilia Łopatto, z domu Zającz
kowska. wdwczas kilkuletnia dziewczynka.

Wieczorem 6 sierpnia....
W tak zwanym domu profesorskim, pizy 

ulicy Nowy Zjazd 5 szykowano się do kolacji. 
W domu zostało niewielu mieszkańców. 
Wększość lokali świeciła pustkami - ludzie 
byli leszcze na wakacjach, vnelu 1 sierpnia 
zniknęło z domu udając się na punkty po
wstańcze. Nie wszyscy dotarli na miejsca 
Zbiórki. Na Nowym Zjeździe zostali ludzie 
starsi, kilkoro dzieci i ich matki. Dzielnica by
ła zajęta przez Niemców, a z okien widać by
ło nadciągające przez most czołgi dywizji 
pancernej Hermann Gónng. Front zamilkł. 
Wszystko to nie skłaniało do optymizmu.

O ósmej rozległo się walenie do drzwi. 
Niemcy przeprowadzali tospekcję mieszkań. 
Już rano obserwowano akcję po parzystej 
stronie ulicy - ludzi, wychodzących z dobyt
kiem z opróżnianych domów pod numerami

2 i 4. „A co będzie z nami?" - dopytywali się 
niektórzy z mieszkańców piątki. Niemiecki ofi
cer uspakajał pytających. „To tylko rutynowa 
kontrola" - twierdził. Nic nie wskazuje na to. 
żeby Nency wiedzieli, do jakiego domu trafi
li. Przez pięć lat okupacji, mimo zaangażowa- 
ma większości mieszkańców w działalność 
konspiracyjną i działających w każdym niemal 
lokalu kursów tajnego nauczania na poziomie 
uniwersyteckim (7/ okresach sesji egzamina
cyjnych w domu huczało jak w ulu), zanotowa
no tylko jedną wpadkę. Może ich niepekój 
7/zbudziły ogromne biblioteki, widoczne nie
mal vz każdym mieszkaniu? Książki zawsze 
były elementem podejrzanym. A może zade
cydował przypadek? W każdym razie po go
dzinie dziewiątej yAeczorem, kiedy zapadł już 
zmierzch, niemieckie komando pod dowódz- 
tv<em tego samego oficera, który uprzednio 
sprawdzał mieszkania, zaczęło wyrzucać lu
dzi na ulicę.

Nie pomogły 
protesty i krzyki. 
Padły pierwsze 
strzały. Na scho- 
dach leżał ranny 
mężczyzna, nikt 
nie był w stanie 
udzielić mu po
mocy. Pravmik, 
profesor Zygmunt 
CybichO7/ski po
woływał 9ę jesz
cze na swoje kon
takty z gubernato
rem Frankiem. 
Wszystkich 
mieszkańców wy
prowadzono na 
ulicę i ustav«>no 
pod ścianą, od
dzielając kobiety 
z dziećmi od męż
czyzn. Padły 
strzały. Nikt już 
potem nie wdział 
mężczyzn vątxo- 
7/adzonych wtedy 
z domu.

Na Nowym 
Zleidzie zginęli 
od ku I profesoro
wie: prawnik Jó
zef Raf acz. filolog 
Andrzej Tretiak, 

teolog, rektor kościoła św. Anny, ksiądz Zyg
munt Kozubski, teolog, biskup kościoła ewan
gelickiego, Oskar Michejda, a także W/ powo
łujący się na znajomości z Frankiem prawnik 
Zygmunt Cybichoviski. Zdołał udec raniony 
w rękę syn profesora Tretiaka, Tomasz. To 
od niego dowiedziano się o rozstrzelaniu pro
fesorów. Tomek miał 24 lata i otwartą gruźli
cę. Zginął kilka dni później, gdy rzucił się na 
pomcc <?/.óm g7/ałconym dzc7/czynom.

Etom wypalono Rodziny, które wróciły po 
wojnie, nie zdołały odnaleźć dał rozstrzela
nych wówczas profesorów. Nie wiadomo, co 
się z nimi stało. Na Nowym Zjeździe nie zo
stała naz/et anonimo7/a mogiła.

Inaczej potoczyły s*ę powstańcze dzieje 
drugiego z „profesorskich" domów i jego 
mieszkańców, domu przy uley Brzozowej 
10/12. Od 1 sierpnia stal się powstańczą re

dutą. Pozycje zajęła tutaj 104 kompania II



plutonu Związku Syndykalistów Polskich pod 
dowództwem porucznika Wrońskiego. 
Z punktu widzenia powstańców dom miał kil
ka zalet, przy czym jedną z najmiększych by
ła studnia, pamiętająca jeszcze podobno 
czasy szwedzkiego potopu w obszernych 
piwnicach budynku. To tam toczyło sę też 
cywtne życie mieszkańców Profesorowie, 
którzy pozostali na Brzozowej. dzielnie se
kundowali powstańcom i pilnowali stanu 
bezpieczeństwa budynku. Komendant do
mu, orientalista, profesor Ananiasz Zającz
kowski. odpowiadał za ochronę przeciwpo
żarową i dzielnie biegał po dachach. Na jego 
własny gabinet już 10 sierpnia spadła nie
miecka bomba, wyburzając mieszkanie i 
następne piętra. Wszyscy mieszkańcy byli 
już w piwnicy. Panie profesorowe zorganizo
wały tam punkt sanitarny i obsługiwały kuch
nię. Opatrywały i karmiły powstańców.

Na starej studni położono deski, a na 
nich ułożono potonistę, rannego w nogę pro
fesora Juliana Krzyżanowskiego. Od czasu 
do czasu zdejmowano deski, delikatnie prze
noszono profesora i nabierano wodę. W pw- 
ncy znaleźli się także wraz z rodzinami pro
fesorowie: filozof Tadeusz Kotarb^ski, przy
rodnik Witold Stefański, slawista Wktor Ja
kubowski. filolog klasyczny Adam Krokie- 
wicz, logik Jan Łukasiewicz, geograf Stani
sław Lencewicz. farmaceuta Karol Wilanow
ski, teolog ksiądz Piotr Chojnacki, dr medycy
ny pediatra Władysław Szenajch. Ci w każ
dym razie pozostali w pamięci kilkuletniej 
wówczas dziewczynki, córki profesora Za
jączkowskiego. Byi zapewne także i inni - 
razem ok. 90 osób.

28 sierpnia powstańcy opuścili budynek, 
by kanałami z pl. Krasińskich przedostać się 
do śródmieścia. Zgromadzeni w piwnicy 
mieszkańcy już jakiś czas temu postanowili, 
ze pozostaną w swoim domu. Mmo duszą
cego dymu w piwnicach jeszcze jakoś dało 
się oddychać, była woda a nawet czasem 
coś do jedzenia.

2 września wkroczył jednak do piwnicy 
profesor Tadeusz Kotarbiński w towarzy
stwie niemieckiego oficera. .Proszę pań
stwa, musmy opuśoć nasz dom” - powie
dział profesor. Niemiec przerywa mu krótkim 
„raus". To słowo wszyscy już dobrze rozu- 
nwyą. Mieszkańcy ciągną powoli w stronę 
placu Zamkowego, profesor Kotarbiński wy
nosi na plecach sparaliżowaną matkę profe
sora Szerudy. Na pierwszy odpoczynek wy
gnańcy zatrzymują się przy zwalonym trzo
nie kolumny Zygmunta. Ostatnie wspomnie
nie domu na Brzozowej łączy się z sykiem 
miotaczy ognia, którymi Niemcy podpalają 
już i tak częściowo wypalony budynek

Po drodze gmie zastrzelony przez kon
wojentów profesor Lencewicz. Wększość 
wyprowadzonych z Brzozowej trafiła do 
Pruszko/za i Milanówka. Dcm na Brzozowej 
uległ zniszczeniu, odbudowany po wojnie, 
do Spółdzielczego Stozzarzyszenia Mieszka- 
nowego profesorów UW juz ngdy me wrócił. 
W latach czterdziestych większość dawnych 
członków Stowarzyszenia spośród tych, któ
rzy przeżyli, znalazła schronienie w ostatnim 
z jego domów, na Sewerynowie pod nume
rem 6.0 tym domu pisać będziemy osobno.

Robert Gawkowski

Powstanie Warszawskie
a Uniwersytet

Bzarna giówns 
z tHiniuein 
ncin<T.kim 
postawwym 
przed wy&jcliem 
Powala nta 
Warszawskiego, 
luty 1945 rok. 
Muzeum IW/

Wśród obchodów 60. rocznicy Powstania Warszawskiego mocnym akcen
tem było otwarcie wystawy w Galerii Muzeum UW (w Pałacu Kazimierzow
skim) pt.: „Krybar - powstańcze walki na Powiślu i o Uniwersytet". Otwarcia 
wystawy 29 lipca w obecności ponad 100 osób, dokonały władze uczelni 
oraz inicjator wystawy i uczestnik powstania prof. Janusz Paszyński.

Ekspozycja składa się przeważnie z fotografii obrazujących życie powstańczego Powtóla 
i walki o kluczowe pozycje. Wystawa potrwa do 8 października br.

60 lat temu w hpcu żołnierze AK przygotowywali się do ewentualnego szturmu na Unwor- 
sytet Warszawski, w murach którego stacjonowali Niemcy. Niestety, przygotowania do walki 
czynili też okupanci, na miesiąc przed powstaniem wybudowali bunkier przód Bramką Główną 
UW, teren szczelniej opasali drutami kolczastymi, wzmocnili straże. Część budynków uczelnia
nych była zniszczona w czasie obrony Warszawy w 1939 r. (np. Pałac Kazimierzowski), lecz 
i w ruinach Niemcy zbudowali swoje umocnione stanowiska. Tak v/łaśnie wyglądający kampus 
uczelni był szturmowany trzykrotnie: 1 i 23 sierpnia oraz 2 ywześnia 1944/ Każdy z tych sztur
mów miał swoją dramaturgię. Najbliższy powodzenia 
był szturm drugi.

Wówczas to v/ akcji o Uniwersytet wzięły udział 
Owa powstańcze opancerzone wozy: ..Jaś" i „Kubuś". 
Do szturmu przeznaczono oddział „Krybara" liczący 
ok. 400 żołnierzy, uzbrojonych m. in. w 2 cekaemy, 
4 elkaemy, 250 granatników, 2 miotacze ognia. W tym 
samym czasie, grupa .Lewara”, składająca się z 250 
ludzi miała zaatakować Komendę Policji (Krakowskie 
Przedmieście 1) i Kościół Św. Krzyża

Powstańcy rozpoczęli atak o świcie. Użycie wo- 
zów bojowych zaskoczyło Niemców. którzy początko
wo uważali, że to ich jednostki Szturmującym udało 
się sforsować Bramę Główną, zdobyć bunkier i umoc
nione stanowiska mieszczące się obok. Walki toczyły 
się już na Dziedzińcu Głównym, ale niestety po kilku 
minutach powstańcom zaczęło brakować amunicji. 
Poległ dowódca „Jasia" - „Szary Wlk" (Adam Dewicz). 
a na dodatek z placu Saskiego (wówczas Hitler Platz), 
nadjeżdżała pomoc niemiecka w postaci .tygrysów".

Z terenu uniwersyteckiego powstańcy musieli się wycofać.
Po szturmie tym załoga okupanta została jeszcze bardziej wzmocniona. Teren uniwersytec

ki stał się praktycznie nie do zdobycia. Sukcesem powstańczym okazał się natomiast wspoma
gający atak na Komendę Policji, którą zdobyto.

Polskie wozy opancerzone wzięły też udział w trzecim szturmie. , Jaś" (został przemianowa
ny na „Szary Wilk’ na pamiątkę pseudonimu poległego dowódcy) i „Kubuś". 2 września zaata- 
kowano teren uniwersytecki głównie od strony ulicy Obożnej. Niestety, awaria .Szarego Wilka" 
spowodowała jego spóźnione wkroczenie do akcji i w konsekwencji fiasko ataku.

Kilka dni później Niemcy opanowali Powiśle. Żołnierze „Krybara" wycofali się do Śródmie
ścia i tam walczyli do końca Powstania

o powstańczych sztuimxh na U'iv<rsytct WOrszawsto nożna pzcczytaó w ksązco .Ars et 
Eiirato - Kultura Artystyczna Urnwasytetu Waszaz/skego". w artykuł autorstwa wyżej podpisanego.



Tomasz Lach

Normandia •II] raz pierwszy
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Większość z nas nie była w niej 
wcześniej, a to, co wiedzieliśmy 
0 niej opierało się o stereotypy 
1 strzępki wiedzy pokryte mgłą za
pomnienia. Skoro Francja, to sery 
i wina. Skoro jej północ, to morze, 
wiatr i kawał historii Europy. Nor
mandia, bo o niej mowa, gościła nas 
w lipcu, a okazją był zorganizowany 
po raz trzeci w Caen Międzynarodo
wy Festiwal Chórów.

Międzynarodowe towarzystwo
Gospodarze z uniwersytetu w Caen za

prosili 5 zespołów. z których każdy prezento
wał inny profil artystyczny. Mieliśmy potężnie 
brzn*ący chór z uniwersytetu w Moskwie, ka
meralny zespół z Niemiec, wykonujący za- 
róz.no Haendla. jak i przeboje współczesne
go rocka, dziecięco-młodzieżową grupę 
z małej miejscowości niedaleko Padwy, chć* 
z południa Hiszpanii, no i byliśmy my. Przygo
towywaliśmy się do występów starannie. 
Kwietniowe-majowe koncerty orkiestrowe 
(„IX Symfonia- BeetlKwena, „Mtssa Brevis" 
Mozarta i „Glona” Vwakltego) i nawał pracy 
z nrni związany ne zakłóciły pracy nad reper
tuarem do Francji. Program był podzielony na 
część sakralną i Swecką, obejmował utwory 
od renesansu po współczesność, zawierał m. 
In. naszą rodzmą muzykę ludową i. tu ukłon 
w stronę gospodarzy, muzykę francuską (bie
siadna pieść .Tourdion"). Wykonywaliśmy 
w Normandii 8-miogłosowy motet Bacha „Lo- 
bet den Hemn", utwór stawiający przed arty
stą wysokie wymagania, ale tez utwór, do 
którego wykonania podchodziliśmy od kilku 
lat. Nareszcie z dobrym skutkiem!

Koncerty
Daliśmy w Normanda dwa duże koncerty. 

W średniowiecznym kościele Vieux Saint 
Saiweur w Caen i vz kościele w maleńkim 
Tracy-sur-Mer, gdzie przepięknie ugościła 
nas rodzina niedawnej chórzystki. Niezwykłe 
były miejsca, w których mogliśmy zaśpiewać.

Kancf.n pKiicicMy na >c<lncy z ule Caen

Choć Caen przezywało świetność w czasach 
renesansu i y-ówczas zostało nazwane .Ate
nami Normandii", to Vieux Saint Sauyeur 
przypominał, że kfcaset lat wcześniej żył tu 
Wilhelm Zdobywca, ostatni człowiek, który 
najechał i zdobył Anglię. Ascetyczna, pozba
wiona ornamentów śyiiątynia wypełniła się 
ludźmi, którzy me pozwolili nam zejść ze sce
ny bez bisowania. Dla mieszkańców Tracy- 
-sur-Mer koncert Chóru Untwersytetu War
szawskiego t>ył me lada wydarzeniem. Jesz
cze przed występem przyjęto nas normańską 
kolacją. Był wszechobecny Camembert, me 
mogło zabraknąć dumy Normandii, czyli pro- 
dukoy/anego ze znakomitych jabłek północ
nej Francji cydru. Naszymi gospodarzami by
li Państwo Chambris. których córka Aix w mi
nionym sezonie śpiewała w chórze. Nasza 
wizyta w Trący to jej zasługa. Koncert został 
przyjęty owacyjnie. Dziękował nam ma Trą
cy, a pani Chambhs stwierdziła, że choć 
w życiu słyszała już niejeden chór, to Akade
micki z Warszawy jest poza konkurencją.

Warsztaty

Codziennie odbywały się próby utworu 
„Cantique de Jean Raone" Gabriela Faure, 
utworu, który wykonaliśmy podczas koncertu 
na zakończenie festiwalu. Gospodarze wysu
nęli też ideę wieczornych warsztatów, pod
czas których, w myśl zasady „Muzyka nie zna 
granic" każdy chór uczył pozostało wybrane
go utworu ze swojego repertuaru. Furorę zro
bili Rosjanie, którzy w mig nauczyli Francu
zów, Hiszpanów, Włoctiów, Niemców i Pęta
ków (tu nauki było najmniej) łubianej wszę
dzie „Kalinki"! Estymę i sympatię wszystkich 
zaskarbił sobie rosyjski tenor, wykonujący 
v/ „Kalince- partię solową. Nie trzeba było 
ynelce wprawnego ucha, by stwierdzić, że to 
znakomity śpiewak, któremu nuty spadały juz 
na niejedną scenę. My postawiliśmy na łatwo 
wpadającą w ucho .ludowszczyznę”. Stali
śmy s*ę na mement ekspertami od języka pol
skiego i [>omagaliSmy przyswoić braci chóral
nej z innych krajów tekst i melodię „A kiedy jo



jechał”. Warsztaty doprowadziły wszystkich 
do katedry św Mikołaja, gdzie zaśpe7iaiiśmy 
przyswojone wieczorami utwory i .Cantque 
de Jean Racine" Faure'go.

Cydr, czyli lokalny klasyk

Napięty grafik narzucił Didier Horry, dy
rektor festiwalu. Apodyktyczny, ambitny i bar
dzo pracowity dyrygent zadbał o to, by finało
wy koncert miał stosowny poziom artystycz
ny, ale też zostaw* nam wąski margines cza
su na wieczorne uciechy i swawole. Zycie 
stricte towarzyskie rozpoczynało sę po 22.00 
i skupiało się w zamieszkiwanym przez nas 
akademiku. Zważywszy na fakt, ze mieszka
liśmy w jednoosobowych pokojach, spotyka
liśmy się za wyjątkom sytuacji bardziej intym
nych, większą grupą w kuchniach DS-u. To tu 
roznosił się aromat jednego z 32 produkowa
nych 7/ Normandii serów, to wreszcie tu otwo
rzono największą w minione wakacje liczbę 
butelek cydru. W '99 roku wypito we Francji 
110 milionów litrów tego kojącego napoju. 
Koneserzy wyraźnie rozdzielają 3 gatunki cy
dru - słodki, doskonały do serów i słodyczy, 
wytrawny, o większej zawartości alkoholu, 
spożywany z białym lub gniewanym mięsem 
i tradycyjny, najlepszy w połączeniu z czer
wonym mięsem i rytą z grilla. Najbardziej po
pularny jest we Francji cydr wytrawny sprze
dawany w zakorkowanych butelkach. Nam 
smakowały 7/szystkie gatunki.

Grać każdy może

Odrobina hazardu dobrze robi każdemu, 
a zwłaszcza wyczerpanemu męczącą próbą 
czy ważnym koncertem chórzyście. Nic dziw
nego, że na podatny grunt trafił pomysł zakła- 
dóv/ piłkarskich na finałowy mecz Mistrzostw

Europy Portugalia-Grecja. Stawka pół Euro 
okazała się na tyle przystępna, że nawet 
święcie odżegnujący się od hazardu, chętnie 
dokładali do puli. Kilkanaście Euro padło łu
pem dwóch koleżanek z altów, którym gratu
lujemy wyczulonego na niespodzianki nosa. 
Zespół piłkarski Chóru UW pilnie trenował 
przed wyjazdem do Francji, kontraktując dro
gą maiówą mocze z zaproszonymi do Caen 
chórami. Mieliśmy zespół cheerfeaderek, pro
porczyki, flagę, o sprzęcie do gry nie wspomi
nając. Po zeszłorocznym zwycięstwie nad 
Rosjanami 7/ Petersburgu i majowej Wiktorii 
nad Hołendrami w Warszawie, jechaliśmy do 
Francji ufni we własne siły. Przyszło nam jed
nak rozegrać tylko jeden ad hoc zorganizo
wany mecz z łączoną reprezentacją Francji 
i Rosji. Francuzi oparli swój skład o zawodni
ków pochodzenia afrykańskiego, Rosjanie 
wysłali v/ bó; przypadkowo sklecony team. 
Padł remis 1-1. Rywale objęli prowadzenie po 
bramce z rzutu karnego (nasz prezes pomylił 
piłkę nożną z ręczną), my wyrównaliśmy po 
strzale piszącego te słov<a. Nadal szczycimy 
się mianem zespołu, który w oficjalnych me
czach pozostaje niepokonany.

Klimaty

W Normand-, w drodze do niej i z powro
tem Z7iiedziliśmy wiele niezwykłych miejsc. 
Każdy z nas wystąpiłby zapewne ze swqą 
7/łasną listą miejsc, 'klimatów', które zapadły 
mu najgłębiej 7/ pamięci. Były jednak takie, 
które urzekły czy spowodowały zadumę 
w nas 7/szystkich. Maleńka, o sięgającej za
ledwie hektara powierzchni, otoczona 7/oda- 
mi kanału La Manche wysepka Mont-Saint 
Michel z gotycką ś7iiątynią położone nad Se
kwaną Rouen, gdzie znajduje się wspaniała 

katedra i gdzie w 1431 roku spalono Joannę 
DArc. słynna kilkudziesięciometrowa tkanina 
w Bayeu* przestawiająca historię podboju 
Angin przez Normanów czy Memoriał 7/ Ca
en, muzeum II Wojny Światowej to tylko kilka 
takich miejsc. Kilkadziesąt gedzn jakie spę
dziliśmy 7/ Brukseli, Paryżu i Amsterdamie to 
kropla 7/ morzu potrzeb. Ci. którzy byli tam 
pierwszy raz przynajmniej wiedzą że ko
niecznie muszą 7/rócić.

Niezastąpiona dwójka

Wielkie słowa uznania należą się naszej 
dyrygentce Irinie Bogdanovitch. Ne tylko za 
to, że przygotO7/ała nas do koncertów, a na
stępnie dobrze je poprowadziła, ale też za 
to, ze nie opuściła nas. będąc w szóstym 
miesiącu ciąży! Spędziła kilka dni w autobu
sie, a pro7flzorycznie przygotowane na fote
lach 7/ ostatnim rzędzie Iego7nsko dla przy
szłej mamy, nie zastąpiło domo7/ego łóżka. 
Teraz szczęśliwa Irina tuli już do piersi ma
leńką córeczkę. Nad sprawnym przepływem 
informacji od strony gospodarzy czuwała 
w Caen niezastąpiona Uta Kiihn, nasza ko
leżanka z altó7/. Uta przeszła samą siebie, 
eksponując talenty języko7io-organizacyine. 
Dzięki niej y^edziełiśmy co, gdzie, kiedy 
i dlaczego. Dzięki niej „ten pociąg jechał”. 
Przed nami kolejny rok akademicki. Będą 
nowe koncerty, z tym głównym 25 XI z oka
zji święta IW podczas którego wykonamy 
oratorium Haydna 'St7/orzeme świata'. 
W sierpniu 2005 roku weżmiemy udział 
w konkursie we THoskim Arezzo. Na razie 
pamiętamy o Normandii, która gościła nas 
w lipcu. Teraz gości 7/ nas.

Autorśpiewabasem 
w Chórze Akademickim UW

Wszystkich, którzy czytając powyższe, chcieliby dołączyć do naszego zespołu i przeżyć kolejne pasjonujące koncerty i wy- 
jazdy, zapraszamy na przesłuchania. W tym sezonie odbędą się one: 12, 15 i 20 października w godz. 17.00 - 20.00. oraz 
16 października w godz. 15.00 - 18.00 w siedzibie chóru przy ul. Żwirki I Wigury 93 (budynek Geologii UW) w pok. 252. 
Szczegółowo Informacje pod nr tel. 554 07 07, 823 80 09 lub e-mallem chor@uw.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!

mailto:chor@uw.edu.pl


Prof. dr hab.
PIOTR K. WRONA
fizykochemik
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12 maja 2004 roku, po długich zma
ganiach z ciężką chorobą, przeżyw
szy niespełna 56 lat, zmarł profesor 
dr hab. Piotr Krzysztof Wrona, wy
bitny fizykochemik, długoletni pra
cownik naukowo-dydaktyczny Wy
działu Chemii Uniwersytetu War
szawskiego. Przedwcześnie od
szedł wspaniały człowiek, który nie
wątpliwie zasługuje na to, aby Jego 
życiową drogę, pracę i osiągnięcia 
przybliżyć naszemu, uniwersytec
kiemu środowisku.

Piotr Wrona urodzi) się 9 września 1948 
roku w Częstochowie, gdzie spędził dzieciń
stwo i wczesną młodość. Zafascynowany 
chemią, pociął studia w Wydziale Chemii Uni- 
wersytetu Warszawskiego i ukorSczył je 
w 1971 reku pracą magisterską o procesach 
redukcji jonów miedzi na elektrodach rtęcio
wych, wykonywaną w Pracowni Elektroanali- 
zy Chemicznej pod kierunkiem prof. dr. hab. 
Zbigniewa Galusa. Z tym zespołem nauko
wym Piotr Wioną pozostał zwązany do koń
ca, jako fizykochemik zajmujący się przede 
wszystkim problemami elektrochemii i chemii 
nieorganicznej, choć - jak postaram się wy
kazać niżej - jego umiejętności, zaintereso
wania i prace wykraczały znacznie poza tak 
zwięźle zdefiniowaną specjalizację.

W 1971 roku Piotr Wrona podjął studia 
doktoranckie w macierzystym Wydziale 
i w 1975 roku uzyskał stopień doktora nauk 
chemicznych, na podstawie rozprawy opisu
jącej badania mechanizmu reakcji elektrodo
wych bizmutu. W tym samym roku awanso
wał na stanowisko adiunkta. Stopień doktora 
habilitowanego Piotr Wrona uzyskał w 1992 
roku po przedstawieniu rozprawy habilitacyj
nej o procesach elektrodowych jonów chromu 
(II) na elektrodach rtęciowych.

W 1906 roku Potr W ona awansował na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego Uni
wersytetu Warszawskiego, a w 20C0 roku uzy
skał tytuł naukowy profesora. W latach 1993 - 
2032 pracował także na części etatu w Instytu
cie Chemii Przemysłowej w Warszawie, na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Nie jest łatwo streścić wszystkie zagad
nienia, którymi zajmował się Potr Wrona 
w swojej pracy naukowej, wymienię więc tyl
ko wybrane, najważniejsze. Dzięki Jego pra
com znacznie lepoj poznane zostały mecha
nizmy reakcji elektrodowych połączeń róż
nych metali, nie tylko wymienionych wyżej - 
bizmutu i chromu, ale także miedzi i manga
nu, z uwzględnieniem charakterystyki oddzia- 
ływań międzymetalicznych w fazie rtęci. Pro
fesor Wona wniósł również znaczący wkład 
w zrozumienie tak fundamentalnego pojęcia 
elektrochemii, jak potencjał elektrody. Prowa
dził także badania nad procesami wydziela
nia wodoru na różnych elektrodach oraz reak
cjami elektrochemicznymi z udziałem elektro
litów stałych, takich jak heksacyjanożelazia- 
ny. Ponadto, badając parametry kwasowości 
i zasadowości różnych rozpuszczalników ja
ko środowisk reakcji chemicznych doprowa
dził do rewizji niektórych utartych i uważa
nych wręcz za podręcznikowe poglądów na 
temat ich stosowalności. Należy podkreślić, 
że działalność naukowa Profesora Weny nie 
ograniczała się do badań jaodstawowych, ale 
obejmowała także zagadnienia o ważnym 
znaczeniu praktycznym. W trakcie pracy w In
stytucie Chemii Przemysłowej zajmował się 
teorią (modelowaniem numerycznym) i prak
tyką ogniw paliwowych oraz otrzymywaniem 
substancji o istotnym znaczeniu przemysło
wym: nadtlenku wodoru i hydroksyloaminy. 
Do niewątpliwych sukcesów tych badań nale
ży opracowanie warunków laboratoryjnej syn
tezy nadtlenku wodoru z wydajnością prądo
wą bliską 103 % i warunków otrzymywania 
siarczanu hydroksyloaminy w ogniwie paliwo

wym z wydajnoścą prądową rzędu 95%. 
O wartości tych badań świadczy także to, iż 
ich v/yniki są chronione zgłoszeniami paten
towymi.

Działalność naukowa Piotra VAony obej
mowała również prace prowadzone w ośrod
kach zagranicznych. W latach 1977-1978 
dwukrotnie przebywał w Rudjer Boskowic In- 
sttuto w Zagrzebiu, w ówczesnej Jugosławii. 
W latach 1979-1981 odbył długoternwiowy 
staż podoktorski w Califorma Institute of 
Technology w Pasadenie (USA), w zespole 
kierowanym przez znanego elektrochemika, 
prof. Freda C. Ansona, zajmująo się tam pro
cesami adsorpcji związków tioeterowych na 
elektrodach rtęciowych. W 1988 roku praco
wał w Uniwersytecie w Camerino (Wochy), 
w zespole prof. R. Marassiego, nad ogniwami 
litowymi. W latach 1989-1990 przebywał 
w State Unóersity of New York w Buffalo 
(USA), zajmując się nadprzewodnikami wy
sokotemperaturowymi, a następnie, w latach 
1990 -1991 pracował w zespole prof. H. Me- 
narda w Unwersity of Sherbrooke (Kanada) 
nad procesami wydzielania wodoru i właści
wościami stałych elektrod.

Tak wielostronna działalność naukowa, 
zarówno w kraju, jak I za granicą zaov/oco- 
wała licznymi oryginalnymi publikacjami, 
a także pracami przeglądowymi (w tym roz
działem o elektrochemicznych właściwo
ściach rtęć ('Mercu^'), napisanym wspólnie 
z prof. Z. Galusem dla tomu IXA wydawne- 
twa 'Encyclopedia of Electrochemistry'). 
W dorobku Profesora Wrony znalazły się tak
że artykuły o charakterze dydaktycznym i po
pularyzatorskim. Należy odnotować również 
Jego współautorstwo monografii 'Elektroana- 
lityczne metody wyznaczania stałych fizyko
chemicznych' (PWN 1979). Należy jednak 
bardzo mocno podkreślić, że Profesor Włona 
był nie tylko wybitnym fizykochemikiem-ełe- 
ktrochemikiem. Niezmiennie pozostawał 
otwarty na wszystkie ważne wydarzenia na-



ukowe. Jego znajomość Meralury. zarówno 
w zakresie zagadnień klasycznych, jak i naj
nowszych odkryć naukowych z różnych dzie
dzin - nie tylko chemii (!), zawsze nam 
wszystkim autentycznie imponowała i stano
wiła - bez żadnej przesady - niedościgły 
wzór.

Nie mniej różnorodna była działalność 
edukacyjna Piotra Wrony. Z dzisiejszej per
spektywy należy podkreślić, że był on przede 
wszystkim wieloletnim wykładowcą chemii 
nieorganicznej w Wydziale Chemii U>V Wie
le uczynił dla nauczania i nadania nowego 
oblicza temu tradycyjnemu przedmiotowi, 
także wcześniej, jako kierownik studenckiej 
Pracowni Chem« Nieorganicznej, gdy wpro
wadził wiele nowych ćwiczeń, oraz jako pro- 
wadzący - przez kilkanaście lat - prosemina
ria z tego przedmiotu. Był Piotr Włona rów
nież współautorem ncwego skryptu dla stu
dentów z tego przedmiotu. Zarazem marzył 
o y^mocnieniu pozycji chemii nieorganicznej 
jako osobnej dyscypliny badawczej w naszym 
Wydziale. Oprócz tego Piotr Włona prowadził 
m. in. wykład kursowy z chemii ogólnej i ana
litycznej oraz wykład monograficzny ze spek
troskopowej charakterystyki związków kom- 
pleksowych. Przez wiele lat prowadził też za
jęcia na Pracowni Analizy Instrumentalnej. 
Pod Jogo kierunkiem wykonanych zostało kil
ka prac doktorskich i wiele prac magister
skich.

Charakterystyka działalności Profesora 
Wrony byłaby niepełna bez podkreślenia, iż 
intensywną pracę naukową i dydaktyczną po
trafił łączyć z ożywioną działalnością organi
zacyjną. Brał czynny udział w pracach róż
nych organizacji i towarzystw naukowych. 
Przez 3 lata był przewodniczącym Oddziału 
Warszawskiego Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego, również przez 3 lata-zastęp
cą przewodniczącego Sekcji Elektrochemicz
nej PTCh. Ponadto przez 4 lata pełnił funkcję 
przewodniczącego Normalizacyjnej Komisji 
Problemowej Nr 249 i Komisji Redakcyjnej 
ICRt Annual Report, a przez 3 lata • prze
wodniczącego do spraw Naukowo-Bada
wczych i Wdrożeń Rady Naukowej w Instytu
cie Chemii Przemysłowej. W 1994 roku był 
współprzewodniczącym Komitetu Organiza
cyjnego dorocznego zjazdu Polskiego Towa

rzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inży- 
nierów i Techników Chemii, a w 2000 reku 
współprzewodniczył jednej z sekcji zjazdu In
ternational Society ot Electrochemistry 
w Warszawie. Na forum Wydziału Chemii UW 
Piotr Wrona był m. in. członkiem Komisji Ra
dy Wydziału do spraw pracowników nie tędą- 
cych nauczycielami akademickimi i członkiem 
Komisji RN do spraw studenckich, a także 
przedstawicielem grupy adiunktów w Senacie 
UW. Bardzo ważnym elementem Jego pracy 
organizacyjnej było też pełnienie przez Niego 
przez trzy lata funkcji przewodniczącego Ko
misji Wydziałowej NSZZ 'SoWamośó. Potr 
Wrona był członkiem 'Solidarności' od same
go jej początku, wiedziony w jej szeregi swo
imi przekonaniami i systemem wartości.

WSrto też dodać, że od 1998 roku Profe
sor Piotr Włona był związany z Olimpiadą 
Chemiczną jako wiceprzewodniczący jej Ko
mitetu Głównego. Już wcześniej interesował 
sę zadaniami olimpijskimi. Podejmując pracę 
w Komitecie Olimpiady, Profesor Piotr Wrona 
wniósł do niej nie tylko całą swoją inteligen
cję, wiedzę i pracowitość, ale także świeże 
spojrzenie na ideę olimpijską. Kompetentne 
i bezkompromisowe opiniowanie przez Niego 
projektów zadań byk) niezwykle cenne dla 
nadania m optymalnego kształtu, zarówno 
od strony merytorycznej jak i formalnej. Ob- 
seiwując z bliska rosnące zaangażowanie 
Piotra Wrony w sprawy tej olimpiady widzia
łem wyraźnie, jak jej idea fascynowała Go 
z czasem coraz bardziej, napawała wręcz en
tuzjazmem.

W uznaniu wszystkich powyższych osią
gnięć w reku 2003 Profesor Piotr Włona zo
stał odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Z powyższej charakterystyki wylania się, 
jak sądzę, obraz pasjonata, autentycznego 
poszukiwacza praw rządzących przyrodą, 
przejętego przy tym troską o właściwe kształ
cenie młodzieży, jak również zdolnego orga
nizatora. także bardzo wrażliwego na kwesto 
społeczne. Jednak opis powyższy wydaje mi 
się, jako osobie znającej Piotra Wronę od 
prawie 25 lat, wciąż zbyt chłodny, nie w pełni 
oddający osobowość tego niezwykłego Czło
wieka. Pozwdę więc sobie na bardziej osobi
ste refleksje. Ówczesnego doktora Wronę po
znałem jako student w 1980 roku, gdy prowa

dził proseminaria i ćwiczenia laboratoryjne 
z chemii nieorganicznej. Wyróżniał się (co 
my, studenci zauv<ażyliśmy bardzo szybko), 
swoją niezwykłą wiedzą, soidnością w jej 
przekazywaniu i konsekwencją w egzekwo
waniu jej od nas, a jednocześnie życzliwością 
i pogodnym sposobem bycia. Nieco później, 
gdy podjąłem pracę w tym samym co On ze
spole. stwierdziłem, że do wymienionych wy
żej zalet Piotra Włony należy dodać jeszcze 
co najmniej dwie: nieczęsto spotykaną, nie
prawdopodobną wręcz pracowitość i krysta
liczną uczciwość. Te pojęcia chyba najlepiej 
charakteryzują osobowość naszego zmarłe
go Kolegi. To te właśnie cechy starał się wpa
jać swoim studentom, magistrantom i dokto
rantom. Wszyscy oni zapamiętają Profesora 
Monę jako człowieka, z którym zawsze ma
gli prowadzić długie dyskusje i podziwiać Je
go wiedzę, umiejętności, prezentowane z au
tentyczną pasją naukowca. Dla Profesora 
Wony kolejne tytuły naukowe i stanowiska 
były wyłącznic naturalnymi konsekwencjami 
wyników pracy, a nie celami samymi w sobie. 
W motywacjach swojego postępowania po
trafił być wręcz romantykiem, ale w działaniu 
był już zdecydowanym pozytywistą Zyt i pra
cował z poczuciem misji do spełnienia, za
wsze rzetelny, uczciwy i wymagający - wo
bec siebie zapewne najbardziej. Zachował 
przy tym także wrażliwość na sztukę, praw
dziwie kochając muzykę Mozarta, która towa
rzyszyła mu niemal codziennie, dobiegając 
z Jego pokoju w Pracowni. Zył przy tym nie 
tylko dla nauki i edukacji, ale także - w nie 
mniejszym stopniu - dla swojej kochającej ro
dziny: żony i dwojga dzieci.

Kiedy następnego dnia po odejściu Pro
fesora Piotra Włony mówiłem o tym smutnym 
wydarzeniu studentom, którzy zdołali Go po
znać tylko w trakcie ceremonii inaugurującej 
ch studia, prosiłem, aby pamiętali tamto krót
kie i, niestety, jedyne z Nim spotkanie, ponie- 
waź nie było to zwykłe spotkanie ze zwykłym 
człowiekiem. To był bomem człowiek niezwy
kły. nie do zastąpienia, stanowiący także 
uosobienie idei Uniwersytetu. I takim pozo
stanie na zawsze w naszej pamięci.

Dr hab. Marek Orlik, prof. UW
PracowniaEleklroanaluyChemtcznei 

WydztałChemiiUnwersytctuWarszawskiego
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24 czerwca - dr Edward Stańczak - Prezes Zarządu Pra
cowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Uniwersytecie 
Warszawskim w latach 1964-2002.

15 lipca - prof. zw. dr hab. Jan Czochralskl (80). wybitny 
germamsta-językoznawca, wieloletni dyrektor Instytutu Ger- 
manistyki UW. wychowawca kilku pokoleń germanistów. Od
znaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Uni
wersytetu Warszawskiego.

21 lipca - Hanna Geremek - historyk, specjalista w zakre
sie historii starożytnej, były pracownik Instytutu Historyczne
go UW: już na emeryturze związana z Ośrodkiem Badań nad 
Tradycją Antyczną.

21 lipca - prof. Waldemar Chmielewski - wybitny arche
olog okresu paleolitu, dziekan Wydziału Historycznego w la
tach 1978-1981, twórca i wieloletni dyrektor Instytutu Arche

ologicznego UW, ceniony wychowawca wielu pokoleń stu
dentów, człowiek prawy i oddany Uczelni.

25 sierpnia - mgr Wiesław Michał Zapolski (55) - absol
went i byty wieloletni pracownik Wydziału Geologii UW, Czło
wiek prawy. Kolega i Przyjaciel, pełen energii, pomysłów 
1 chęci pomocy innym.

2 września - prof. Stefan Wołoszyn (93), historyk myśli 
pedagogicznej, dziekan Wydziału Pedagogiki w latach 1980- 
81, wielki humanista, wybitny uczony i popularyzator nauki, 
ceniony autorytet moralny, naukowy, niezapomniany nauczy
ciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów.

3 września - prof. dr hab. Maciej Suffczyński - fizyk, ce
niony nauczyciel akademicki, do roku 1970 pracownik Wy- 
działu Fizyki UW.
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Konferencja 
EUROPEJSKA MOBILNOŚĆ 

ZAWODOWA

Polski Komitet Alliance Fanęaise 

Comite Polonaisde 1'Allirnce 

Franęaise

ul Mowy Świat 69

tel. 552 02 90. tei;fax 326 03 5'

0O-C46 Warszawa 

e-mail: coallfra@iw.ecu.pl

14 października 2004 

MIĘDZYNARODOWE TARGI PRACY 

Warszawa 2004

Ośrodek Sportu I Rekreacji Miasta 
Stołecznego Warszawy 

w Dzielnicy Ochota, al. Nowowiejska 371). 
godz. 10.00-15.00

• • •

Palrtnal Honorowy:
Lech KaayUskl - Prezydent Miasta Stołecznego 

Warszawo
JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego 

Macie) Górski - Podsekretarz Stanu 

fc. Stołeczny eh MON
Ministerstwo Gospodarki I Pracy

• • •

ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY:

* Jesteśmy już w Warszawie! * 
Diplóme de Langue de l Alliance 

Franęaise!
Kurs przygotowawczy

Od października 200^ r możesz i TY spróbcwać swoich sl 

przygotowując sią u ras da uzyskania prestiżowego i uzna 

wanegc na swiecie dyplomu potwierdzancego Twoj;.| znajo 

mesć języka francuskiego

Dyplom ten oomoże Ci w wojoj karierze i otworzy drogę do 

sukcesów zawodowych w Unii Europejskiej.

Pamiętaj: język francuski jest 
drugim językiem Unii!!!

Szczegółowe Informacje: 
Polski Komitet Alliance Franęaise przy 

Uniwersytecie Warszawskim, 
ul. Nowy Świat 69, tel.826.03.51. e-mall: 

cpallfra@uw.edu.pl
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na Uniwersytecie Warszawskim

dodatek do pisma
Uniwersytet Warszawski

październik 2004

Konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji i łączenia 
pracy zawodowej z nauką spowodowała dynamiczny 
rozwój edukacji internetowej, która pozwala na 
uelastycznienie i indywidualizację w stopniu dotąd 
niespotykanym. Po siedmiu latach eksperymentowania 
z nową formą edukacji UW uznał edukację internetową 
za szansę w przełamywaniu barier geograficznych, 

'Czasowych i społecznych w dostępie do edukacji 
uniwersyteckiej na najwyższym poziomie.

więcej na str. 3

w numerze:

Zalety i wady edukacji internetowej. Model dydaktyczny COME 
Internetowa telewizja
Jak nie zgubić się w nowej bibliotece UW?
Lektorat przez internet?
Internetowy kurs pisma Majów
Jak zdobyć fundusze na e-learning?
Integracja europejska - internetowe studia podyplomowe 
Psychologia zmiany - internetowe studia podyplomowe 
Co warto wiedzieć zanim zaczniemy?
Krzyżówka z nagrodami

3
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13
14

15
16
17
18
19
20

| ■■■■ Centrum OtwanehMultimedialnej Edukacji UW
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ch Wielokrotnie próbowałem samodzielnie uczyć się z różnych 
materiałów multimedialnych. Zazwyczaj był to słomiany zapał. Bez 
przymusu przerobienia kolejnej porcji materiału moja motywacja 
z czasem zamierała, a kolejne CD-romy pokrywał kurz. Zapisałem 
się parę miesięcy temu na kurs w COME. Nauka przez internet była 
dla mnie nowością. Jeszcze jej nie próbowałem, wiec miałem 
nadzieję, że tym razem dłużej wytrzymam. I nagle okazało się, że 
jest inaczej. W COME internet jest tylko formą kontaktu z grupą 
i prowadzącymi. Nie jest kolorowym gadżetem przyciągającym 
ciekawskie oczy, nie jest celem samym w sobie a właśnie środkiem 
do niego. Mogę dowolnie sterować czasem nauki, ale wiem, że co 
tydzień muszę wyrobić się z kolejną porcją materiału. Muszę 
pracować systematycznie. Czytam literaturę i wiem, że będę za 
chwilę wypełniał test z jej przyswojenia. Nie ma taryfy ulgowej. 
Muszę być aktywny. Ale też wiem, że po drugiej stronie są ludzie, 
którzy rozumieją że czasem jest trudno. Kurs w COME był dla mnie 
wymarzonym studiowaniem. Wykłady w czasie, który sam sobie 
wybrałem. Nauka w czasie, który mi najbardziej odpowiadał. Test 
w chwili, gdy czułem się przygotowany. Kontakt z grupą z całą 
przewagą internetu. Być może zastanawiacie się, czy studia przez 
internet mają sens, czy ten sposób nauki jest efektywny.
Ja już wiem, że tak!

Adam Lejman, 35 lat, informatyk

Mam świadomość, że nigdzie za takie pieniądze nie uzyskałabym 
tyle wiadomości, tyle materiałów i tak osobistego podejścia do 
studenta (mam nadzieję, że nawet przy kilkakrotnie większej 
liczbie studentów ten stosunek nie ulegnie zmianie).

Izabela Mańkowska, 26 lat, logistyk

Poziom kształcenia jest jak najbardziej uniwersytecki i jako taki 
nie odbiega jakością od zajęć stacjonarnych na Uniwersytecie. 
Forma internetowa, dzięki swojej elastyczności jest wygodna 
(user friendly) dla osób pracujących. Jest też dużo bardziej 
motywująca i skuteczna dzięki interaktywności i wymogowi 
cotygodniowych zaliczeń.

Katarzyna Franus, 35 lat, menadżer

Żadne studia stacjonarne nie dały i zapewne nie dałyby mi tak 
wiele wiadomości. Uważam, że jest to wspaniała forma nauki... 
dla studentów, którzy mogą swobodnie decydować o tym, kiedy 
usiąść do wykładu oraz uczelni, która może dotrzeć do większej 
ilości słuchaczy. Studia wymagają szalonej systematyczności 
i samozaparcia... przez 5 lat studiów magisterskich nigdy nie 
byłam tak zaangażowana i tak skutecznie "zmuszana" do pracy. 
Sadzę, że przyszłość należy właśnie do edukacji internetowej... 
uważam, że jest ona wbrew pozorom o wiele bardziej efektywna 
niż tradycyjna forma nauki.

Magdalena Lacie, 25 lat, mgr zarządzania

Uważam, że jest to przyszłościowe rozwiązanie. Wynikiem studiów 
jest czysta wiedza, na normalnych studiach jest dużo... gadania 
o niczym-tu tego nie ma!!!

Tomasz Wasiuk, 27 lat, menadżer

Mieszkam za granicą i dzięki takiej formie, mogę uczyć się na 
polskiej uczelni i po polsku! Jest to ciekawy i nowy sposób nauki 
i bardzo mi odpowiada - mogę wybierać czas, w którym mogę 
się poświęcić nauce.

Ewa Mikulska, 28 lat, konsultant ds. turystyki

Nie należę do osób, które bardzo biegle posługują się komputerem 
a przygotowana witryna COME była nie tylko ciekawa ale i prosta 
w obsłudze. Przejrzałam dokładnie wszystkie informacje, znalazłam 
przykładową lekcję, bardzo podobało mi się przedstawienie kadry 
oraz wykłady w Telewizji Akademickiej. Bardzo uczciwe zostały 
przedstawione"+" jak istudiów. W dzisiejszych czasach działania 
marketingowe stosują zasadę "ekonomicznego zarządzania 
prawdą" - nie informuje się o trudnościach. Reasumując: marka 
Uniwersytetu Warszawskiego, przejrzystość i uczciwość propozycji, 
innowacyjna i niespotykana dotąd przeze mnie forma na miarę XXI 
wieku skłoniły mnie do rozpoczęcia studiów.

Ranita Szymańska, 38 lat, pedagog



Zalety i wady edukacji internetowej. Model dydaktyczny: COME1

nazwa modelu pochodzi od nazwy jednostki uniwersyteckiej, w której został opracowany
2> chociaż zwrot wrealu nie brzmi najlepiej - jest bardzo przydatny przy porównywaniu edukacji internetowej ze stacjonarną! określa wszystkie poza-intemetowe 
sytuacje

Grażyna Wieczorkowska

Konieczność ciągłego podnoszenia 
kwalifikacji i łączenia pracy zawo
dowej z nauką spowodowała dynamicz

ny rozwój edukacji internetowej, która 
pozwala na uelastycznienie i indywiduali
zację nauczania w stopniu dotąd niespo
tykanym. Po siedmiu latach ekspery
mentowania z nową formą edukacji, UW 
uznał edukację internetową za szansę 
w przełamywaniu barier geograficz
nych, czasowych i społecznych 
w dostępie do edukacji uniwersytec
kiej na najwyższym poziomie.

Od 2000 roku pracujemy nad modelem edukacji internetowej COME, który pozwoli 
w maksymalnym stopniu wykorzystać nowe technologie, nie tylko nie obniżając, ale znacz
nie podnosząc - co wykażę w dalszej części tekstu - jakość edukacji. Stworzony przez nas 
model dydaktyczny bierze pod uwagę możliwości techniczne, jakimi dysponuje przeciętny 
student (uczy się w domu lub pracy na komputerze podłączonym do internetu wyposażo
nym w kartę dźwiękową nie korzysta jeszcze z kamer internetowych).

Typowy program kursu internetowego
Materiał kursu podzielony jest na tygodnie. W danym tygodniu studenci mają 

za zadanie zapoznać się z porcją materiału mogącą mieć formę:
• wybranych stron z podręcznika (papierowego),
• pliku tekstowego zamieszczonego w internecie,
• pliku wideo,
• pliku audio,
• linku do ogólnie dostępnych w internecie materiałów.

Mają także wykonać prace domowe w postaci:
• testu wyboru,
• testu uzupełnień (klasyczny, krzyżówka),
• pytań otwartych,
• pracy grupowej.

Zadania sprawdzane są przez wykładowcę lub program komputerowy (jeżeli jest to 
możliwe). Najczęściej wykonanie 80% zadań w terminie pozwala studentowi na przystąpie
nie do egzaminu, który odbywa się w realu2 lub ma postać rozmowy telefonicznej. Charak
ter egzaminu zależy od rodzaju certyfikatu, o który ubiega się student. Ci, którzy spełnili 
wymogi dopuszczenia do egzaminu, ale do niego nie podchodzili, mogą otrzymać świadec
two uczestnictwa w kursie.

Warto pamiętać, że formy internetowe mogą być bardziej lub mniej efektywne w zależ
ności od specyfiki przedmiotu. Efektywność można mierzyć stosunkiem kosztów przygoto
wania i prowadzenia zajęć do osiąganych efektów. Koszty internetowych zajęć z nauk ści
słych, wymagających samodzielnego prowadzenia eksperymentów (np. z fizyki), są dużo 
wyższe niż koszty zajęć z przedmiotów humanistycznych. Dzięki internetowi można jednak 
zapoznać się, na przykład z przygotowaną przez Wydział Fizyki UW demonstracją działania 
niebieskiego lasera (http://front.fuw.edu.pl/studia/multimedia/tx60.avi), której nie można 
przeprowadzić na zajęciach stacjonarnych organizowanych przez większość ośrodków.

Zanim w Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) otworzyliśmy studia inter
netowe, prowadziliśmy (i nadal prowadzimy) pojedyncze kursy trwające od 6 do 10 tygodni 
(patrz tabela 1). Liczba uczestników internetowych form edukacji przygotowanych przez

Kursy internetowe Liczba 
uczestników

Edukacja internetowa (b) 393

Psychologia motywacji 363

Survival Polish (a)(b) 303

Ocenianie w edukacji 242

Szkolenie biblioteczne (a)(b) 234

Dyskutowanie w grupie 
po angielsku 187

Internet w edukacji (a)(c) 137

Pisanie streszczeń 
w języku angielskim 124

Pedagogika międzykulturowa 99

Wprowadzenie do psychologii 70

Psychologia jedzenia 60

Epigrafika Majów 57

Social Change in Poland 40

2 309

(a) kurs bezpłatny
(b) kurs w pełni zautomatyzowany; bez nauczyciela
(c) kurs dla studentów Wydziału Polonistyki

Studia internetowe
Integracja europejska 97

Psychologia zmiany 73

170

Razem: 2 479

W roku 2004/2005 COME UW wspólnie
z Gdańskim Wydawnictwem Psychologicznym
po raz pierwszy uruchomi następujące kursy:

Psychologia reklamy

Psychologia ekonomiczna

Psychologia płci

Psychologia środowiskowa / V
Psychologia e-learningu G WP
Psycholingwistyka

Tabela 1. Liczba uczestników kursów i studiów 
internetowych na UW (do czerwca 2004)

http://front.fuw.edu.pl/studia/multimedia/tx60.avi


UW przekroczyła już 2 400 osób (z czego 
sporo uczestniczyło w kursach bezpłatnie).

Korzystając z dobrodziejstwa internetu, 
swoje kwalifikacje na UW podnosiły osoby 
zamieszkałe w blisko 200 miejscowościach 
w całej Polsce, od Adamówka po Żywiec.

W naszych kursach uczestniczyły także 
osoby z zagranicy (m.in. Argentyny, Austrii, 
Danii, Hiszpanii, Holandii, Kanady, Kataru, 
Niemiec, Rosji, Singapuru, Stanów Zjedno
czonych, Wielkiej Brytanii i Włoch). Edukacja 
internetowa pozwala więc na realizację misji 
rozszerzania dostępu do wiedzy uniwersy
teckiej.

Dopiero po zebraniu i analizie doświadczeń 
z pierwszych lat i opracowaniu modelu dydak
tycznego postanowiliśmy dołączyć do oferty 
pojedynczych kursów studia podyplomowe. 
W październiku 2002 roku Centrum Europej
skie UW uruchomiło z naszą pomocą pierwsze 
internetowe studia podyplomowe z zakresu 
integracji europejskiej (patrz: str. 17 w tym nu
merze). Studia te można łatwo oceniać, ponie
waż prowadzone są równolegle w formie inter
netowej (tylko trzy zjazdy stacjonarne) i stacjo
narnej (wszystkie zajęcia w tej formie). 
W pierwszej edycji na studia internetowe przy
jęto 64 osoby, na stacjonarne - 67. Z powodu 
niespełnienia wymagań na studiach interneto
wych skreślono z listy studentów tylko dwie 
osoby (3%), na studiach stacjonarnych zaś - 
15 (22%). Czyste metodologicznie porównanie 
wymagałoby losowego przydziału studentów do 
formy studiów, nie sposób bowiem wykluczyć, 
że formę internetową wybierają osoby bar
dziej zmotywowane, o większych umiejętno
ściach autonomicznego uczenia się. Wyniki 
te nie świadczą więc o tym, że studia interneto
we są bardziej efektywne niż studia stacjonar
ne - wskazują jedynie, że osoby wybierające tę 
formę nauki uzyskują w ten sposób bardzo 
dobre wykształcenie. Dlaczego twierdzę, że 
jest to bardzo dobre wykształcenie? W poniż
szym porównaniu zajęć stacjonarnych i interne
towych uwzględniam jedenaście aspektów.

Motywacja do nauki
W procesie uczenia się powinniśmy przy

swoić nową wiedzę (terminy, fakty, teorie), zro
zumieć ją i umieć ją zastosować. Aby się to 
stało, musimy zapamiętać nowe informacje (co 
wymaga zakodowania ich w pamięci trwałej 

oraz powiązania z wcześniejszą wiedzą), prze
chowywać, umieć je odtworzyć, zgeneralizo- 
wać na inne konteksty oraz wykorzystywać 
przy rozwiązywaniu problemów.

O ile zapoznanie się z nowymi informacja
mi jest zajęciem najczęściej łatwym - wszyscy 
oglądamy TV, czytamy książki, a więc poznaje- 
my, o tyle następne etapy procesu uczenia 
się są nienaturalne - wymagają gwałtu na 
naszych przyzwyczajeniach. Któż z nas po 
obejrzeniu nowego filmu, przeczytaniu artykułu 
w gazecie, powtarza sobie w punktach, czego 
nowego się dowiedział? A jeżeli nawet już to 
zrobi - to kto sprawdza poprawność tego, co 
zapamiętał? Uczenie opiera się na powtarza
niu. Czy w normalnych warunkach odpytujemy 
się? Nie. Chyba, że należymy do niezbyt licznej 
grupy samouków, która postanowiła wziąć pro
ces edukacji we własne ręce.

W naszym przeładowanym informacjami 
świecie zinstytucjonalizowany system edu
kacji nie jest nam potrzebny do dostarczenia 
informacji, ale do wymuszenia na nas następ
nych etapów procesu uczenia się (krytyczna 
analiza informacji, niezniekształcone zapamię
tywanie, umiejętność połączenia nowych infor
macji w całość, umiejętność zastosowania zdo
bytej wiedzy).

Najlepszym wskaźnikiem jakości 
procesu edukacji nie jest jakość 
wysłuchanych wykładów, ale liczba 
monitorowanych przez wykładowcę 
operacji, które student musiał na 
tych informacjach wykonać (czyli 
liczba ocenianych prac domowych).

Proces uczenia się jest żmudny i skomplikowa
ny - zapoznanie się z nowymi informacjami to 
zaledwie czubek góry lodowej. Aby przejść te 
wszystkie etapy konieczne jest utrzymanie 
odpowiedniego poziomu motywacji.

Zdarza się w życiu, że jesteśmy bardzo 
silnie zmotywowani do nauki - np. gdy wiemy, 
że zdanie danego egzaminu jest przepustką 
do: (*) wyjazdu za miesiąc na prestiżowe sty
pendium (wizja nagrody) lub (**) uniknięcia 
zwolnienia z pracy (wizja kary). Takie sytuacje 
są jednak rzadkie. Na co dzień podejmujemy 
trud uczenia się w sytuacji, gdy zarówno nagro
dy jak i kary są słabo sprecyzowane, odległe 
w czasie. Potrzebujemy, więc takiej organizacji 
procesu uczenia się, która utrzymywałaby od
powiedni poziom motywacji (przekładający 
się na poziom pobudzenia organizmu) zarówno 
w danym momencie jak i w krótszym czy dłuż
szym interwale czasowym.

Gdy poziom pobudzenia organizmu jest 
zbyt niski - odczuwamy nudę i senność, gdy 
zbyt wysoki - jesteśmy zbyt rozkojarzeni, 
przestymulowani. Twórcy gier komputerowych, 
programów telewizyjnych, dobrze wiedzą jak 

ważne jest utrzymanie uwagi widza. Pokazano, 
że proste środki formalne stosowane w telewizji 
[cięcia, zmiany perspektywy, najazdy kamery, 
panoramowanie, nieoczekiwane dźwięki itp.]3 
mogą uruchamiać ewolucyjnie ukształtowaną 
reakcję orientacyjną pojawiająca się 
automatycznie w odpowiedzi na nowe, niezwy
kłe bodźce. Wzrost częstości zmian perspekty
wy poprawia rozpoznanie zapamiętanych 
elementów.

3) na podstawie Kubey, R„ Csikszentmihalyi, M. (2004). Telenałóg. Świat Nauki. Wydanie Specjalne.

Stosowanie środków 
formalnych może ułatwiać 
naukę, ale zwiększanie ich 
częstości przeciąża w pewnym 
momencie mózg.

Możemy więc osiągnąć efekt przeciwny do 
zamierzonego. Wielu twórców komputerowych 
programów edukacyjnych za cel stawia prze
kształcenie żmudnego procesu uczenia się w 
zabawę, zgodnie z wyśmiewaną przez Fromma 
doktryną „bez trudu i bólu". Efektem może być 
wykształcenie pokolenia osób, które będzie 
zdolne uczyć się jedynie wówczas, gdy mate
riał do zapamiętania będzie miał bardzo atrak
cyjną formę. Studenci wywierają naciski, aby 
nie korzystać z podręczników napisanych, ich 
zdaniem, „zbyt naukowym" językiem. Zapomi
nają że studia mają przygotowywać ich do 
ciągłego uzupełniania wiedzy - nauczyć wy
ciągania informacji ze wszystkich godnych 
zaufania źródeł. Często ważna treściowo in
formacja może nie mieć atrakcyjnej formy. Ab
solwent UW nie może oczekiwać, że będzie 
uczył się wyłącznie „bez trudu i bólu”, choć 
przyznają, że robimy wszystko, aby komuni
katywność naszych materiałów była jak 
najwyższa.

Społeczny charakter motywacji
Z naszą motywacją do nauki jest tak jak z 

wiarą Woltera, który na pytanie czy wierzy w 
Boga miał odpowiedzieć:

„wierzę, ale nie codziennie”.

Nasze noworoczne postanowienia dotyczące 
nauki, np. nowego języka, przegrywają 
z codziennymi zajęciami.

Ratują nas zobowiązania społeczne, 
zainwestowane z góry pieniądze, 
które dla większości są silniejszym 
motywatorem niż postanowienia.

Stojące na półkach wspaniale przygotowane 
programy multimedialne przegrywają z kursami 
prowadzonymi przez dobrego lektora. 
Dlaczego? Przecież program multimedialny 
pozwala się uczyć o dogodnej dla nas porze, 



w dogodnym dla nas miejscu. Właśnie jednak 
ten nadmiar wolności okazuje się zabójczy.

W badaniach psychologicznych pokazano, 
że realizacji celu sprzyja sformułowanie intencji 
implementacyjnych, a więc określenie, kiedy 
i gdzie będę się uczyć. Cóż za problem - po
myślą niektórzy - komputer powinien mieć 
wpisane terminy i molestować nas ciągłym 
przypominaniem o nauce. Tu znów wkracza 
psychologia - komputerowi możemy z łatwo
ścią „powiedzieć”, aby zresetował swoje 
oczekiwania - innemu człowiekowi, nawet jeśli 
jest on daleko od nas, powiedzieć to jest dużo 
trudniej. Dlaczego? Ewolucja ukształtowała w 
nas wrażliwość na akceptację innych. Prze
życie zależało (a zdarza się, że i teraz zależy) 
od pomocy udzielonej przez innych ludzi 
(często zupełnie obcych). Stąd lekceważenie 
tego, co pomyślą o nas inni, jest obarczone 
uczuciem dyskomfortu. Największy sukces nie 
cieszy, gdy nie mamy komu o tym powiedzieć. 
W obecności innych zachowujemy się inaczej, 
niż gdy jesteśmy sami (lub w towarzystwie 
komputera). Te same słowa pochwały lub na
gany „wypowiedziane” przez komputer mają o 
wiele słabsze znaczenie niż ta sama ocena 
przesłana przez żywego człowieka. Jesteśmy 
ewolucyjnie nastawieni na interakcje z innymi 
ludźmi. Zdecydowana większość tego, co robi
my jest motywowana (pośrednio lub bezpo
średnio) społecznie. Nasza ewolucyjnie wy
kształcona wrażliwość powoduje, że w proce
sie uczenia się maszyna nie może zastąpić 
nauczyciela.

Jesteśmy istotami społecznymi i uczenie 
się w grupie zostało wymyślone przed tysiącle
ciami nie dlatego, aby zaoszczędzić czas na
uczyciela, ale po to, aby wykorzystać prawi
dłowości psychologiczne do wzmacniania 
motywacji. Obecność innych podnosi poziom 
naszego pobudzenia - trudniej nam zasnąć 
nad książką w czytelni niż pustym pokoju. Inte
rakcja z człowiekiem będzie zawsze wzbudzała 
dużo większe zainteresowanie niż interakcja z 
komputerem udającym nauczyciela. Na począt
ku komputer może być bardziej atrakcyjny, ale 
szybko odkryjemy zasady jego działania. Lu
dzie są dużo mniej przewidywalni. Opisane 
wcześniej środki techniczne szybko tracą war
tość stymulacyjną (nie robią wrażenia, a cza
sem nużą). Efekty specjalne prezentacji przy
gotowanej w Power Poincie wzbudzały począt
kowo zachwyt odbiorców. Gdy stały się bar
dziej powszechne okazało się, że mogą raczej 
irytować, budząc podejrzenia, że wyszukana 
forma ma rekompensować niedobór treści.

Inni ludzie są lepszym źródłem stymulacji. 
Sama obecność innych ludzi w klasie powoduje 
wzrost pobudzenia i w konsekwencji poprawia 
efektywność procesu uczenia się. Trzeba jed
nak podkreślić, że ta zależność jest modyfiko

wana przez trudność zadania: szybciej pobie
gniemy, gdy inni nas dopingują, rozwiązując 
bardzo trudne zadanie lepsze wyniki osiągnie
my pracując samotnie. Na studiach interneto
wych łatwiej możemy zmieniać warunki wyko
nywania zadania: szukać lub unikać towarzy
stwa innych studentów.

Mimo, że relacja jeden nauczyciel 
jeden uczeń z punktu widzenia 
ucznia wydaje się optymalna, to 
jednak od wieków ludzie uczą się 
w grupach. Wbrew pozorom nie 
jest to wymuszone rachunkiem 
ekonomicznym, ale koniecznością 
utrzymania odpowiedniego 
poziomu motywacji.

Kluczowa rola interakcji
Ważnym zadaniem e-nauczyciela jest nie 

tylko selekcja informacji, zaplanowanie procesu 
zdobywania wiedzy, ale stworzenie grupy 
społecznej z osób zapisanych na kurs. W 
realu ta wspólnota jest tworzona automatycznie 
poprzez jedność czasu i miejsca. W interne- 
cie trzeba ją wytworzyć. Zdarza się, że rozpro
szona geograficznie grupa ludzi o tych samych 
zainteresowaniach (np. grupa fanów popular
nego programu telewizyjnego) spontanicznie 
tworzy w sieci wspólnotę. Proces edukacji po
winien być jednak zaplanowany, a nie sponta
niczny. Interakcje ze studentami w internecie 
mogą być bardzo czasochłonne - trudno ocze
kiwać, aby ich ciężar spadał wyłącznie na pro
fesora uniwersytetu. Dlatego w naszym mode
lu, zajęcia prowadzone są przez dwie osoby:

Wykładowcę - znawcę przedmiotu oraz 
Integratora, który powinien: (*) znać przedmiot 
na poziomie wymaganym od studenta i (**) 
dobrze czuć się w sieci - rozumieć specyfikę 
interakcji internetowych.

Integrator
@ to osoba, która zna wszystkich członków 

grupy - potrafi powiedzieć co robią 
z jakimi borykają się problemami,

@ pomaga im przejść fazę frustracji, która 
niechybnie nachodzi po pierwszej fazie 
entuzjazmu4,

4) Zgodnie z psychologicznym modelem adaptacji, każde przystosowanie się do zmiany pozytywnej zaczyna się od fazy entuzjazmu, przechodząc kolejno przez 
fazę frustracji, autonomii i integracji

@ inicjuje/monitoruje dyskusje grupowe.

Do pełnienia roli integratora przygotowuje 
prowadzony przez nas e-kurs: „Psychologia 
e-learningu”. Zadaniem integratora jest wytwo
rzenie takiej atmosfery, aby student zmagający 
się w domu samodzielnie z zadaniem nie czuł 
się sam. Wsparcie mogą mu dać inni studenci 
- mogą ale nie muszą. Dlatego funkcja integra
tora jest bardzo ważna. Przy małych obciąże
niach dydaktycznych wykładowca sam 

może pełnić rolę integratora. Ekonomiczny 
rachunek wymaga jednak, aby wybitny specjali
sta w dziedzinie mógł uczyć dużą liczbę stu
dentów, a to wymaga przekazania roli integra
tora innej osobie.

Zanim zastanowimy się, jak tworzyć sieć 
interakcji społecznych w internecie wypunk
tujmy cechy zachowań w klasie.

Nauczyciel:
@ wykłada (przekazuje wiedzę), 
@ określa, co studenci mają robić, 
@ reaguje na zachowanie studentów

(akceptuje komentarze w niezagrażający 
dla nich sposób, ocenia wykonanie zadań 
i zachęca do pracy, akceptuje i wykorzystu
je pytania studentów do budowania progra
mu zajęć).

Jeżeli przebieg kursu został raz na zawsze 
ustalony, kurs może zostać całkowicie zauto
matyzowany i przekształcony w pakiet multime
dialny. Jest to sensowne w przypadku szkoleń, 
których celem jest nauczenie ściśle algorytmi- 
zowanych umiejętności np. obsługi kserografu. 
Tego typu edukacjąnie zajmują się uniwersytety.

W edukacji uniwersyteckiej wykładanie 
i wydawanie poleceń nie powinno przekraczać 
70% aktywności nauczyciela, a to oznacza, że 
tylko 70% pracy wykładowcy może być przygo
towane „raz na zawsze”.

Jakość edukacji internetowej 
można mierzyć tym, w jakim stopniu 
studenci mają wpływ na jej przebieg.

Nie oznacza to, że mają oni zmieniać program 
kursu, ale że ich zainteresowania, aktywność 
powinny odciskać piętno na przebiegu kursu. 
Jest to łatwiejsze do zrealizowania w progra
mach zajęć z przedmiotów humanistycznych 
niż ścisłych.

W czasie zajęć student:
@ wykonuje zadania w sposób przewidywalny,
@ formułuje nieprzewidywalne pytania

i komentarze,
@ milczy, wycofuje się z interakcji.

Student powinien czuć się w sieci 
„obserwowany”. Nasze doświadczenie uczy, że 



w porę wysłany przez integratora e-mail 
o treści:

„Świetnie zaliczyłeś zadania
z pierwszego tygodnia, ale nie ma 
śladu Twojej aktywności od 10 dni. 
Czy masz jakieś kłopoty?”

działa niesłychanie mobilizująco. Analogicznie 
jak w każdej stacjonarnej grupie, studenci róż
nią się poziomem aktywności. Niektórzy mają 
dużo czasu, parę razy dziennie zabierają glos; 
inni milczą. Ważne jest, aby określić (i egze
kwować) minimalny poziom aktywności. 
W wielu kursach wymagamy, aby każdy choć 
raz zabrał glos w cotygodniowej dyskusji 
- nawet gdyby miał krótko napisać „zgadzam 
się z tym, co napisała Majka”. Przyznaję, że nie 
zdarzyło się jeszcze, aby ktoś się do tego ogra
niczył. Brak spontanicznej aktywności nie ozna
cza jednak, że student jest nieobecny. Tak jak 
w realu: jedni wolą słuchać (czytać) niż mówić 
(pisać), inni odwrotnie. Trzeba te różnice indy
widualne szanować.

Wykładowcy twierdzą, że student interneto
wy jest bardziej dociekliwy: zadaje pytania 
24 h na dobę. Edukacja internetowa pozwala 
na łatwiejszy, niż w tradycyjnej klasie, 
indywidualny kontakt studenta z wykładow
cą. Nic dziwnego, że absolwenci w swoich 
opiniach piszą że mają dużo lepszy kontakt 
z e-wykładowcami niż na studiach tradycyj
nych. Ważne jest jednak ustalenie granic - zbyt 
szybkie odpowiedzi mogą spowodować zbyt 
intensywną:-) interakcję. Nasze doświadczenie 
uczy, że niektórzy studenci są gotowi do bar
dzo intensywnej korespondencji.

Przyjęliśmy w COME, że student 
powinien otrzymać odpowiedź 
od integratora w ciągu 24 h, 
od wykładowcy w ciągu 72 h.

Daje to i tak olbrzymią przewagę w interaktyw
ności nad edukacją stacjonarną gdzie student 
ma możliwość kontaktu z wykładowcą najczę
ściej tylko raz w tygodniu.

Miejsce i czas nauki
W edukacji stacjonarnej zachowana jest 

jedność czasu i miejsca. W edukacji interneto
wej uczestnicy procesu mogą być dowolnie 
rozproszeni geograficznie, ale dowolność cza
su musi zostać ograniczona. Chociaż istnieją 
kursy np. „Survival Polish” czy „Internetowe 
Szkolenie Biblioteczne”, które można rozpo
cząć i zakończyć w dowolnym czasie, są one 
raczej internetowymi programami multimedial
nymi niż programami dydaktycznymi. Kursy 
internetowe muszą mieć określony termin 
rozpoczęcia i zakończenia.

Zajęcia internetowe reklamowane są jako 
niezwiązane z konkretnym miejscem. Pozwala 
to na zaoszczędzenie kosztów wynajmu sali, 
dojazdu itp. Slogan reklamowy brzmi: „Możesz 
uczyć się wszędzie, zaoszczędzisz czas 
i pieniądze przeznaczone na dojazdy”. To 
ogromna zaleta tej formy edukacji, ale może 
też być jej wadą. Przyswajanie wiadomości 
wymaga odpowiedniej koncentracji umysłu 
- a tę często trudno osiągnąć, siedząc w domu 
przed komputerem, kiedy mamy większy wybór 
innych form aktywności niż na uczelni. 
W każdym procesie uczenia się dochodzi do 
chwil zniechęcenia. Nawet, jeżeli rozpoczynali
śmy naukę z entuzjazmem, po pewnym czasie 
bywamy zmęczeni, zniechęceni lub znudzeni. 
Ucząc się w domu, włączamy w takiej sytuacji 
telewizor, sięgamy po gazetę czy kanapkę. Na 
sali wykładowej możliwości rozpraszania się są 
znacznie ograniczone, co sprzyja uczeniu się 
sposobów pokonywania spadku motywacji. 
Nauka w szkole służy nie tylko zdobywaniu 
wiedzy, lecz także ćwiczeniu umiejętności 
wykonywania mało interesujących zadań, 
w czasie często dla nas nieodpowiednim, 
według standardów, które wydają się nam 
bez sensu. Jednym słowem: uczy samodyscy
pliny niezbędnej przy realizacji zadań zespoło
wych. Trudno sobie wyobrazić, na przykład lot 
na księżyc, gdyby każdy z pracowników kontro
li lotu chciał osobiście ustalać termin i sposób 
wykonania zleconych mu zadań.

Wiedza nabywana w szkole szybko 
musi być aktualizowana, dlatego 
głównym celem edukacji jest 
nauka tego, jak się uczyć.

Student powinien ćwiczyć umysł w nabywaniu 
i analizowaniu nowych informacji, podobnie jak 
sportowcy muszą ustawicznie ćwiczyć swoje 
mięśnie.

Na sali wykładowej inne osoby modelują 
nasze zachowanie. Ich obecność stanowi do
wód słuszności naszej decyzji uczestniczenia 
w konkretnych zajęciach („Inni też marnują 
czas w taki sam sposób”). Może też, niestety, 
rozpraszać uwagę (np. wtedy, gdy inni słucha
cze rozmawiają lub zadają niepoważne pyta
nia). Wpływ obecności innych zależy od stop
nia motywacji - naszej i innych studentów. Gdy 
jesteśmy silnie zmotywowani do nauki i dosko
nale wiemy, czego i jak mamy się uczyć, zrobi
my to szybciej i efektywniej w samotności lub 
w towarzystwie osób równie zmotywowanych. 
Przy słabej motywacji obecność innych może 
podwyższać efektywność naszej nauki. Inni 
uczący się stanowią punkt odniesienia dla 
oceny naszych postępów (porównywanie 
się z nauczycielem jest bez sensu).

Zajęcia stacjonarne mają sztywną strukturę 
czasową - musimy się na nich pojawić nawet 
wtedy, gdy jesteśmy niewyspani, boli nas gło
wa czy zaatakowała infekcja. Zajęcia interneto
we umożliwiają elastyczną strukturę czasową.

Na przeczytanie materiałów
i wykonanie zadań mamy najczęściej 
tydzień. Kiedy w ciągu tego tygodnia 
to zrobimy, zależy od nas.

Możemy się uczyć codziennie zgodnie 
z naszym chronotypem („skowronki” rano, 
„sowy” wieczorem) lub podczas weekendu. 
Elastyczna struktura czasowa procesu naucza
nia wydaje się optymalna, chociaż trudno ją 
stosować w pracy grupowej.

Zajęcia internetowe reklamuje również 
slogan „Możesz się uczyć, kiedy chcesz”. 
Prześmiewcy mówią, że „zawsze i wszędzie” 
przekształca się w „nigdy i nigdzie”. Jedna 
z podstawowych różnic między samokształce
niem a edukacją polega na tym, że ta druga 
forma zakłada narzuconą strukturę czasową 
procesu uczenia. Jeżeli tej struktury nie ma, 
większość uczących się odkłada naukę na 
ostatnią chwilę przed egzaminem, co zazwy
czaj kończy się fatalnie, bo nawet jeżeli egza
min się powiedzie, wiedza szybko nabywana 
jest szybko zapominana. Przysyłanie prac za 
pięć dwunasta jest charakterystyczne dla więk
szości studentów - nie jest ważne, jak dużo 
czasu jest przeznaczone na wykonanie zada
nia - prace pojawiają się tuż przed terminem.

Takie same terminy dla wszystkich mobili
zują. Prawdą jest slogan: „możesz uczyć się 
w dogodnym dla Ciebie czasie”, z uzupełnie
niem „pod warunkiem, że znajdziesz odpo
wiednią ilość czasu w ciągu tygodnia”. Ana
liza obciążenia naszego serwera wskazuje, że 
nasi studenci uczą się o bardzo różnych porach 



(praktycznie całą dobę). Postawiło to przed 
ICM (Interdyscyplinarnym Centrum Modelo
wania Matematycznego UW) nowe wymaga
nie całodobowej niezawodności serwera.

Na początku studenci próbują wymuszać 
na nas większą elastyczność - uważają że nie 
zaliczanie zadania wykonanego parę dni po 
terminie jest krzywdzące - ale szybko przeko
nują się, że ta dyscyplina jest dla nich korzystna.

Powtórzmy: w naszym przeładowanym 
informacjami środowisku reagujemy zazwyczaj 
na najsilniejsze bodźce - rodzina, praca, łatwo 
spycha naukę na plan dalszy. Zaletą edukacji 
tradycyjnej jest odizolowanie uczących się 
od świata zewnętrznego. W sali wykładowej 
- jeżeli się już w niej znaleźliśmy - mamy 
niewielki wybór aktywności; gdy chcemy 
wysłuchać nagranego wykładu w domu - liczba 
dystraktorów (czynników rozpraszających na
szą uwagę) jest ogromna. Dlatego zobowiąza
nia społeczne wobec grupy, wykładowcy 
stanowią tarczę obronną przed naciskami 
ze strony środowiska zewnętrznego. Jest 
oczywiste, że podstawową cechą edukacji 
internetowej musi być dobra struktura czasowa 
i włączanie w proces uczenia maksymalnej 
liczby ćwiczeń aktywizujących.

Modalność komunikacji: 
słowo pisane vs. słowo mówione

Różnice pomiędzy edukacją stacjonarną 
a internetową wynikają przede wszystkim ze 
zmiany podstawowego kodu komunikacyjnego: 
mówienie/słuchanie zostaje zastąpione przez 
pisańie/czytanie. Nie oznacza to, że w eduka
cji stacjonarnej nie piszę się i nie czyta, 
a w internetowej nie mówi i nie słucha, ale to że 
na obecnym poziomie techniki proporcje te są 
krańcowo różne. Wiele omawianych tutaj różnic 
łączy edukację korespondencyjną (opartą 
wyłącznie na czytaniu/pisaniu i tradycyjnej po
czcie) z edukacją internetową. Edukacja inter
netowa ma jednak miażdżącą przewagę nad 
korespondencyjną ze względu na:

@ szybkość przepływu informacji, 
@ możliwość tworzenia wielodostępu do tej 

samej informacji (wypowiedź X jest natych
miast dostępna dla wszystkich członków 
grupy),

@ możliwość uzyskania błyskawicznej (bo 
automatycznej) informacji zwrotnej (np. gdy 
wypełniamy test wiadomości sprawdzany 
przez komputer).

Szybkie mówienie, np. komentatora radio
wego, przebiega w tempie 300 słów na minu
tę. Fizjologia zmysłu wzroku wyznacza szyb
kość czytania na 240 słów na minutę, ale 
wprawni czytający mogą podwoić tempo, a po 
kursach szybkiego czytania dojść nawet do 
1000 słów na minutę5, co oznacza, że 
czytają w sposób wybiórczy, przepuszczając

5) Na podstawie Kurcz, I. (1992). Pamięć. Uczenie się. Język. Warszawa: PWN.

całe fragmenty. Umiejętność czytania polega 
bowiem na rozpoznaniu jak największych frag
mentów tekstu - wyraz możemy rozpoznać 
nawet wtedy gdy zniekształcone są jego skła
dowe (np. brak części liter), podobnie jest z 
rozpoznawaniem całych fraz (gdy np. brak jest 
jakiegoś wyrazu).

Czytanie może być więc szybsze 
i mniej męczące niż słuchanie 
- sami wyznaczamy jego tempo, 
możemy zatrzymać się, wrócić 
do trudniejszych partii.

Dla wykładowcy czytanie prac (dających się 
wydrukować) jest prostsze niż słuchanie. 
Można przeczytać 70 wypowiedzi w dysku
sji, wysłuchanie ich byłoby niesamowicie 
nużące.

Łatwiej (a na pewno szybciej) mówimy niż 
piszemy, ale słowa wypowiedzianego nie moż
na cofnąć, wymazać, udoskonalić. Słuchający 
musi polegać na własnych śladach pamięcio
wych, notatkach, a te często są bardzo znie
kształcone. Mówiący często zatem traci kon
trolę nad tym, jakie treści pozostały w gło
wach słuchaczy. Często słyszę „na mieście”, 
co powiedziałam na wykładzie - i zawsze jest 
to informacja zniekształcona. Nie mam szansy, 
aby udowodnić, że było inaczej - na szczęście 
jeszcze nie było takiej potrzeby. W Internecie 
jest to proste - wszystko jest zapisane.

Słowo pisane jako mniej ulotne sprzyja 
refleksji - można się zatrzymać, zastanowić, 
przeczytać powtórnie, co w bezpośredniej 
komunikacji nie jest możliwe. Czytanie tekstu 
daje studentowi większą kontrolę nad 
tempem przyswajania wiedzy niż słuchanie 

wykładu. Umożliwia zatrzymanie się na trud
niejszych fragmentach, czy powtórzenie dane
go akapitu.

Przy tylu zaletach czytania powstaje pyta
nie, dlaczego ludzie nadal chodzą na wykła
dy zamiast czytać.

Żywy człowiek, który potrafi barwnie opo
wiadać lepiej przykuwa naszą uwagę. Nie bez 
znaczenia jest fakt, że słuchając wykładu 
otrzymujemy informacje także w formie nie
werbalnej - akcenty, intonacja głosu wykła
dowcy, pozwalają wnioskować o tym, co jest 
ważniejsze, a co mniej ważne. Rolę komunika
cji niewerbalnej łatwo docenić, gdy chcemy 
wynegocjować podwyżkę. Skrzywienie twarzy 
szefa może spowodować, że szybko się wyco
famy, mimo że on nic jeszcze nie powiedział. 
Komunikaty niewerbalne mogą być różnie inter
pretowane - uśmiech może być odebrany jako 
przejaw serdeczności lub sarkazmu 
- internetowe emotikony :-) :-( są bardziej 
jednoznaczne.

W normalnych warunkach, gwarantujących 
jedność czasu i miejsca rozmówców, zapew
niona jest interaktywność komunikacji. Mówią
cemu można przerwać, poprosić go o powtó
rzenie i wyjaśnienie, ale przyznanie się przed 
grupą że czegoś nie zrozumieliśmy jest zazwy
czaj kłopotliwe społecznie.

Krytycy zajęć internetowych wskazują na 
brak interaktywności w czasie słuchania wykła
du. Ulegają mitowi mówiącemu, że możliwość 
zadania pytania w trakcie wykładu jest niezwy
kle cenna dla procesu edukacji, stąd usilne 
próby (jak dotąd niezbyt udane) zaangażowa
nia technologii w uczynienie wideokonferencji 
procesem w pełni interaktywnym. Jest to zało
żenie fałszywe. Prowadzę w realu wykłady od 
20 lat i na palcach jednej ręki mogę policzyć 
interesujące pytania zadane mi przez studen
tów w czasie wykładu. Ważne, spontanicznie 
generowane pytania zdarza mi się usłyszeć 
jedynie od koleżanek i kolegów podczas wystą
pień na konferencjach. Studenci zaś, tak jak 
większość z nas, potrzebują czasu na przetwo
rzenie informacji podanych na wykładzie, 
zanim zadadzą pytanie.

Dlatego asynchroniczność
Internetu w pełni zdaje egzamin.

Co więcej, sporo nieśmiałych studentów zadaje 
mi pytania z prośbą o wyjaśnienie po wykła
dzie, gdy inni nie słyszą. Zdarza się, że odpo
wiadam na to samo pytanie parę razy, żałując, 
że nie zostało zadane w obecności innych.

Prawdą jest jednak, że dobry mówca 
w czasie wykładu monitoruje niewerbalne reak
cje słuchaczy i dynamicznie na nie reaguje. 
Studenci mogą zatem mieć wpływ na przebieg 
wykładu, co w formach zdalnych (wcześniejsze 
nagranie, pisanie tekstu) nie jest możliwe. Kie
dy odpowiadamy na pytanie studenta jego



Tabela 2. Własności odbioru informacji w zależności od formy wykładu

oglądanie 
wykładu na żywo

oglądanie wykładu 
nagranego w formie wideo

Nie mamy żadnej kontroli nad tempem. 
Czasem możemy poprosić o powtórzenie, 
wyjaśnienie pewnego fragmentu, ale przyzna
nie się przed grupą ze czegoś nie zrozumieli
śmy jest zazwyczaj kłopotliwe społecznie. Żywy 
człowiek, który potrafi barwnie opowiadać 
potrafi przykuć naszą uwagę.

W porównaniu z wykładem na żywo możemy 
wysłuchać wykładu o dogodnej dla nas porze, 
wielokrotnie, przewijać, zatrzymywać. Minusem 
tej formy są ciągle jeszcze wysokie koszty 
nagrywania, rozmiary plików do ściągania. Jest 
to jednak forma przyszłości, czego dowodem 
jest popularność telewizji internetowej (patrz 
strona 12 w tym numerze).

słuchanie wykładu 
nagranego w formie audio

czytanie 
tekstu wykładu

Wykład typu audio (bez obrazu) jest tani 
w nagrywaniu, ale powinny być dostarczone 
osobno notatki, które student może sobie 
wydrukować wcześniej. Studenci lubią tę formę, 
ponieważ pozwala słuchać wykonując 
jednocześnie inną automatyczną czynność 
(np. zmywając).

Prezentacja wykładu w postaci samego tekstu 
jest formą najłatwiejszą do aktualizacji.
Czytanie może być szybsze niż mówienie.
Wadą jest brak kanału niewerbalnego.
Słuchając intonacji głosu wykładowcy możemy 
wnioskować o tym, co jest najważniejsze.

reakcje niewerbalne są dla nas często sygna
łem czy nasza odpowiedź jest wystarczająca, 
czy też powinniśmy dalej kontynuować 
wyjaśnianie. Brak informacji o reakcji słuchaczy 
może być wadą jak i zaletą. Zdarza się 
bowiem, że niezbyt życzliwa widownia „podcina 
swoim brakiem zainteresowania skrzydła 
wykładowcy”, który mówiąc do kamery lepiej 
koncentruje się na treści wywodu.

Podsumujmy własności odbioru informacji 
w zależności od formy wykładu (patrz: 
tabela 2).

Ucząc tradycyjnie dużo mówimy, w interne- 
cie zaś dużo piszemy. Pisanie wymaga 
większego wysiłku, ale służy kumulacji wie
dzy - prowadzący zajęcia może wykorzystać 
swoje odpowiedzi na pytania w publikacjach, 
następnych edycjach kursu itp. Bez względu na 
to, czy pytanie jest skierowane bezpośrednio 
do wykładowcy (wa e-mail), czy umieszczone 
na tablicy, odpowiadamy na nie tylko raz, 
ujawniając odpowiedź innym. W ten sposób 
wysiłek włożony w pisanie zostaje wynagrodzo
ny. Efekty pracy są gromadzone i przechowy
wane. Na zajęciach stacjonarnych pracę tę 
ciągle wykonuje się od początku.

Podsumowując - w roli odbiorcy infor
macji oszczędzamy dużo czasu, gdy może
my ją przeczytać zamiast wysłuchać. Czyta
nie, choć słabiej stymulujące niż słuchanie, 
daje nam większą kontrolę nad tempem ucze
nia się. W roli nadawcy informacji pisanie 
zajmuje więcej czasu niż mówienie, ale dzię
ki temu elementy procesu nauczania są 
kumulowane. Wszystkie wypowiedzi, pytania 
i odpowiedzi są zapisane, co oznacza, że nie 
podlegają takim zniekształceniom, jak wypo
wiedzi ustne.

Czas zajęć internetowych
Bardzo dużo problemów przysparza okre

ślenie ilu godzinom zajęć odpowiada dany 
kurs internetowy. W realu nie ma takiego 
problemu, czas kursu tożsamy jest z liczbą 
godzin kontaktowych [wykładowca pracuje 
ze studentami w tym samym miejscu]. Rozli
czenie prowadzenia kursu poprzez liczbę 
godzin kontaktowych jest powszechne, ale 
sądzę, że już najwyższy czas, aby zostało 
zastąpione przez punkty kredytowe. Niektó
rzy prowadzący zadają wiele prac dodatko
wych, których wykonanie jest niezbędnym

elementem zaliczenia kursu, inni wymagają 
aktywności na zajęciach, jeszcze inni zadowa
lają się samą obecnością. Oznacza to różny 
nakład pracy dla prowadzącego zajęcia.

Przypisane do danego kursu 
punkty kredytowe uwzględniają 
nie tylko liczbę godzin kontaktowych, 
ale i pracochłonność zadań 
domowych.

Jak pisałam o tym wcześniej, wykład 
stacjonarny ma z góry ustalone tempo. Zarów
no zdolniejsi jak i ci mniej zdolni słuchają go 
tyle samo czasu. Gdy wykład ma formę tekstu, 
można go przeczytać (i zrozumieć) z bardzo 
różną szybkością. Jednym może to zająć 
10 minut, innym nawet kilka godzin.

Świadczy to o tym, że internet jest ogrom
ną szansą dla zdolnych studentów. Zyskują oni 
szansę, by procentowało tempo przyswajania 
przez nich wiedzy. Na zajęciach stacjonar
nych czas zajęć jest taki sam dla wszyst
kich, czas nauki na zajęciach internetowych 
może zostać znacznie skrócony dla najzdol
niejszych.

We wszystkich ankietach ewaluacyjnych 
pytamy studentów o czas spędzony nad danym 
kursem, studiami. Zróżnicowanie jest ogromne. 
Są tacy, którzy na kurs 60 h poświęcają 240 h, 
inni 30 h. Ustalanie liczby godzin kursu interne
towego jest zawsze estymacją. Punktem odnie
sienia jest kurs stacjonarny. Jeśli zajęcia inter
netowe są odpowiednikiem kursu, prowadzone
go aktualnie w realu, przyznajemy kursowi in
ternetowemu taką samą liczbę godzin. Jeśli 
kurs taki powstaje po raz pierwszy, to wyobra
żamy sobie zawsze ile godzin w realu musiałby 
trwać i tyle godzin mu przypisujemy.

Rada Programowa COME UW zapropo
nowała, aby problem rozliczania pensum 
rozwiązać w sposób opisany w tabeli 3.

Dyskusje w Internecie
Asynchroniczność edukacji interneto

wej jest jej olbrzymią zaletą. Nie oznacza to 
jednak, że nie można stosować synchronicz
nych form kontaktów takich jak wideokonfe- 
rencje i czat.

W praktyce okazuje się, że 
uzgodnienie jednego terminu, 
odpowiadającego wszystkim 
uczestnikom kursu, jest ogromnie 
trudne, a wręcz niewykonalne.

Wideokonferencje pozwalają czasem zaosz
czędzić pieniądze. Uniwersytet w Londynie 
[School of Eastern European & Slavonic Stu- 
dies] dwukrotnie zamówił u nas serię wykładów 
profesorów na temat adaptacji do zmiany



Propozycja zasad zaliczania 
zajęć internetowych do pensum6

6) Opracowana przez Radę Programową COME UW

Przygotowanie kursu internetowego składa się z części dydak
tycznej (materiały, sposoby interakcji) i technicznej. Do prowadzą
cego zajęcia należy przygotowanie części dydaktycznej. Kursy 
internetowe różnią się zarówno stopniem skomplikowania przygo
towania jak i prowadzenia. Przeliczniki godzinowe powinny być 
ustalane dla każdego kursu osobno przez komisję powołaną 
przez odpowiednią Radę (Rada COME, Rada Wydziału).

Proponujemy, aby można było przyznać:
• za przygotowanie kursu przelicznik godzinowy od 1 do 3,
• za prowadzenie kursu przelicznik od 0,5 (gdy kurs 

ma charakter w pełni zautomatyzowanego szkolenia) do 2.

Jeżeli w kursie są prace „otwarte" sprawdzane przez wykładowcę 
za każdą następną grupę (25 osobową - limit może zostać zmie
niony ze względu na specyfikę zajęć) wykładowca otrzymuje do
datkowe godziny z przelicznikiem od 0,5 do 1.

Przykład: Wykładowca przygotowuje autorski kurs 30 h. Dla 
kursu został przyznany przelicznik 3 za przygotowanie. Prowa
dzenie kursu dostało przelicznik 1. W kursie uczestniczy 75 osób 
(3 klasy). Liczba godzin zaliczanych do pensum 
w pierwszym roku: 90 (przygotowanie) + 30 + 15 + 15 = 150 h. 
W następnym roku za ten sam kurs 30 h prowadzony dla 75 
osób wykładowca otrzyma 60 h.

Warto podkreślić, że wprowadzenie roli integratora znacznie 
zmniejsza obciążenie wykładowcy, które można wyznaczyć 
oglądając zapis kursu. O ile, to co się dzieje w sali, jest niedostęp
ne dla władz - to edukacja internetowa jest transparentna.

Radą Programową COME w składzie:
prof. dr hab. Janusz Grzelak (Wydział Psychologii), dr Lucyna 
Kirwil (IPSiR); dr hab. Szymon Malinowski (Wydział Fizyki); 
prof. Marek Niezgódka (dyrektor ICM); dr Krzysztof Olszewski 
(Wydział Geografii i Studiów Regionalnych); dr Leszek Rudak 
(Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki); dr hab. Urszula 
Sztanderska (Wydział Ekonomii), dr hab. Maciej Tanaś (Wydział 
Pedagogiki); mgr Jolanta Urbanik (Szkoła Języków Obcych); 
prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska (dyrektor COME UW), 
kieruje prof. dr hab. Jan Madey (Pełnomocnik Rektora ds. Infor
matyzacji Dydaktyki i Zarządzania Uczelnią)

Tabela 3.

społecznej. Profesorowie (m.in. J. Kieniewicz, T. Klonowicz, M. Okólski, 
R. Siemienska, Ł. Turski, G. Wieczorkowska, J. Wilkin,) prowadzili wykła
dy na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, studenci w Londynie 
słuchali i zadawali pytania. Rozwiązanie to było o wiele tańsze niż wyjaz
dy profesorów do Londynu lub przyjazd studentów do Warszawy. Sprzęt 
wideokonferencyny jest nadal bardzo drogi, taka forma wymaga więc 
zgromadzenia studentów w jednym miejscu.

Nieporównanie tańszą formą kontaktu synchronicznego większej 
liczby osób są czaty. Na stronie www.come.edu.pl można zapoznać się 
z zapisem lekcji w formie czatu. Przeprowadził ją dr Adam Ambroziak 
w ramach studiów podyplomowych z integracji europejskiej. Tematem 
lekcji była powtórka zagadnień związanych ze wspólną polityką handlo

wą UE. Analiza zapisu czatu dowodzi, że mimo interesującego tematu, 
dobrego przygotowania wykładowcy i stosunkowo małej liczby uczestni
ków (tylko 11 osób zdołało uzgodnić wspólny termin), bardzo ciężko tę 
formę komunikacji wykorzystywać efektywnie. Na sali jest przestrzegana 
norma mówienia po kolei, na czacie często kilka osób pisze jednocze
śnie, zaczynając równolegle nowe wątki. Prowadzący, jeżeli nie ma mo
deratora, musi bardzo szybko reagować i pisać na klawiaturze. Do zalet 
czatu należy zaliczyć fakt, że może on dostarczać uczestnikom pozytyw
nych przeżyć emocjonalnych, a więc wzmagać motywację. Prowadzone 
przeze mnie czaty nie mają żadnych ambicji dydaktycznych - oddaję 
studentom 30 minut do dyspozycji i odpowiadam na ich pytania. Moje 
odpowiedzi - ograniczone szybkością stukania w klawiaturę - mają dużo 
mniejszą wartość, niż miałyby w komunikacji asynchronicznej pozwalają
cej na przemyślenie wypowiedzi.

Synchroniczne czaty mają sens dla krótkich 
kontaktów, gdy np. wybitny pisarz odpowiada 
przez godzinę na pytania czytelników.
Wykładowca odpowiada na pytania studentów 
przez sześć tygodni.

Dlatego do dyskusji grupowych wykorzystujemy przede wszystkim 
asynchroniczne fora dyskusyjne, a do kontaktu indywidualnego 
telefon internetowy. Internet ograniczając kanał komunikacji do słowa 
pisanego sprzyja ludziom nieśmiałym. Często łatwiej jest napisać, niż 
powiedzieć. Osoby o niskiej samoocenie w czasie zabierania głosu 
w realu ulegają presji otoczenia, które za pomocą sygnałów niewerbal
nych może skłonić mówcę do przerwania czy skrócenia wypowiedzi. 
Czasem nieśmiali studenci wstydzą się zadać pytanie na tablicy wiado
mości. Rozwiązaliśmy ten problem, przydzielając każdemu studentowi 
literę, którą może się podpisać, zachowując anonimowość przed grupą 
ale nie przed prowadzącym. Doświadczenie uczy, że studenci nie wsty
dzą się prowadzącego, lecz grupy.

Rozmawiając w realu jesteśmy świadomi 
dzielących nas różnic (płeć, wiek, styl ubierania itd.).
W wielu badaniach pokazano, że te nieistotne dla 
celu konwersacji informacje wpływają istotnie na 
przebieg rozmowy. W trakcie kontaktu internetowego 
jesteśmy skoncentrowani na podobieństwie 
przejawiającym się w zainteresowaniu tematem.

W chwili komentowania wypowiedzi podpisanych literą często nie wiem, 
kto jest ich autorem, tym samym mogę być pewna, że informacje katego- 
rialne nie zniekształcają moich ocen. IVrealu jest to niemożliwe - choć

większość wykładowców święcie wierzy 
w obiektywizm swoich sądów:-)

IV realu wykładowca czeka, aż student sformułuje pytanie. Niektórzy 
zabierają głos nie wiedząc, o co, tak naprawdę, chcą zapytać. W interne- 
cie mamy do czynienia z lepiej przemyślanymi i bardziej precyzyjnymi 
pytaniami, stąd kontakty ze studentami dają więcej satysfakcji.

Niestety, ze względu na asynchroniczność komunikacji wpływ niepo
żądanych wypowiedzi studenta może być większy niż na sali. Nie cenzu
rujemy informacji wkładanych przez studentów do systemu, a zatem mo
gą być one widoczne przez pewien czas bez riposty wykładowcy, co 
w realu się nie zdarza. Do tej pory nie mieliśmy z tym większych proble
mów. Zdarzyło się jednak, że studentka w informacjach o sobie umieściła 
adres strony pornograficznej. Kierowane do niej prośby nie odnosiły

http://www.come.edu.pl


żadnych rezultatów i byliśmy zmuszeni odebrać 
jej autoryzację.

Indywidualizacja 
poziomu trudności

Z powodów psychologicznych uczenie się 
w grupie jest bardziej efektywne, ale utrudnia 
indywidualizację poziomu trudności.

Doskonałym wzorcem 
indywidualizacji jest siłownia, 
na której wszyscy ćwiczą w tym 
samym czasie, ale z różnym 
obciążeniem (maksymalnym, 
ale indywidualnie dopasowanym).

Analogicznie można na zajęciach interneto
wych dawać do wyboru materiały i testy.

O tym, jak trudno zmienić swój sposób 
myślenia o edukacji, przekonałam się na wła
snej skórze. Oprócz psychologii społecznej 
uczę metodologii. Przedmiot ten jest nie łubia
ny przez wielu studentów psychologii (ofiar 
nauczycieli matematyki), którzy awersją reagu
ją na każdy symbol matematyczny. Prowadząc 
zajęcia z metodologii i statystyki muszę balan
sować tak, aby zaciekawić dobrze przygotowa
nych i nie zrazić do przedmiotu wcześniej 
uprzedzonych. Wstyd przyznać, że dopiero pod 
koniec semestru uzmysłowiłam sobie, że inter
net to nie sala wykładowa i spokojnie mogę 
w ramach tego samego kursu poprowadzić 
zajęcia na dwóch poziomach. Uczę się na błę
dach - tak będzie prowadzona metodologia na 
studiach w tym roku.

Indywidualizacja uczenia przejawia się 
w coraz większej popularności na świecie CAT 
(Computer adaptive testing). To, jakie pytanie 
otrzyma w teście student zależy od poprawno
ści odpowiedzi na pytania poprzednie - zestaw 
pytań dostosowywany jest więc, teoretycznie, 
do poziomu wiedzy studenta. Przyjmowane jest 
założenie o hierarchiczności wiedzy: osoba, 
która nie zna odpowiedzi na proste pytania 
nie powinna znać odpowiedzi na pytania 
trudne. Konsekwencją tego założenia jest 
ogromna waga (np. na egzaminie językowym 
TOEFL) pierwszych odpowiedzi. Pomyłka 
w odpowiedzi na pierwsze pytania powoduje 
przejście do pytań punktowanych o tyle niżej, 
że nawet jeśli wszystkie kolejne będą prawidło
we nie osiągniemy wyniku osób, które na 
pierwsze pytanie odpowiedziały poprawnie, 
a dalej popełniały same błędy. CAT stara się 
odtworzyć zachowanie żywego egzaminatora, 
który często dostosowuje swoje pytania do 
tworzonych ad hoc hipotez na temat poziomu 
wiedzy studenta. Komputer nie dorównuje jed
nak elastycznością człowiekowi, dlatego 
w COME preferujemy testy tradycyjne. Zestawy 
pytań mogą różnić się stopniem trudności, ale 
nie są tworzone dynamicznie tzn. nie zależą od 

odpowiedzi udzielonej na poprzednie pytanie.

Stopień aktywności studentów
Przeprowadziłam już wiele kursów interne

towych, podczas których korzystałam z książki 
pt. „Kontrola naszych myśli i uczuć", napisanej 
przeze mnie wspólnie z E. Aronsonem. Książkę 
tę czytają zarówno uczestnicy prowadzonych 
przez mnie stacjonarnych zajęć z psychologii 
społecznej, jaki uczestnicy internetowego kur
su „Psychologia motywacji”. Na zajęciach sta
cjonarnych nigdy nie dostaję tak interesujących 
i wnikliwych pytań dotyczących zadanej lektury, 
jak na zajęciach internetowych.

Dzieje się tak dlatego, że uczestnicy 
kursów internetowych są zmuszeni 
do większej aktywności poznawczej, 
niż uczestnicy zajęć stacjonarnych, 
co oznacza głębszy poziom 
przetwarzania informacji.

Przygotowując się do zajęć stacjonarnych, 
studenci często - niestety - nie czytają zada
nych lektur. Jedyną formą odnotowania 
obecności na zajęciach internetowych jest 
wykonanie przez studenta pracy domowej - 
nawet jeżeli polega ona na wypełnieniu proste
go testu wyboru, wymaga jednak odnalezienia 
w literaturze potrzebnych informacji. Studenci 
internetowi nie mogą więc „spać” na zajęciach.

Sprawdzanie ich wiedzy 
przez internet jest dużo prostsze 
(a w związku z tym o wiele częstsze), 
niż na zajęciach tradycyjnych.
Sporą część pracy wykonuje za 
nauczyciela komputer, co pozwala 
studentowi otrzymać natychmiastową 
informację zwrotną o popełnionych 
przez niego błędach, która to 
informacja jest podstawą 
efektywnego uczenia.

Inny przykład: studenci podyplomowych 
studiów stacjonarnych muszą być obecni na 
zajęciach i zdać końcowy egzamin obejmujący 
materiał całego roku. Studenci równoważnych 
podyplomowych studiów stacjonarno- 
internetowych „Psychologia zmiany” musieli 
w ciągu roku zaliczyć 53 testy wiadomości, 
napisać 14 ocenianych przez wykładowców 
prac domowych, obowiązkowo wziąć udział 
w 20 dyskusjach tematycznych i zdać siedem 
egzaminów w realu, obejmujących materiał 
z całego roku.

Egzaminowanie w Internecie
Otrzymywanie informacji zwrotnej jest nie

zbywalnym elementem procesu uczenia. Im

więcej takich informacji zwrotnych otrzymuje 
student, tym lepiej.

Studenci zazwyczaj nie lubią 
egzaminów, bo gdy są one rzadkie 
ich waga jest wielka - stają się 
całościową oceną studenta i przez 
to zagrażająjego samoocenie.

Gdy testów jest dużo - i można je popra
wiać - zmienia się ich znaczenie - stają się 
informacją o aktualnym stanie wiedzy studenta. 
W internecie testowanie wiedzy studenta jest 
technicznie o wiele prostsze niż w edukacji 
stacjonarnej. W konsekwencji studenci bardzo 
pozytywnie oceniają testy.

Każdy prowadzący wie, że układanie te
stów jest dużo trudniejsze od wykładania. 
Wymusza ono precyzyjne określenie, czego tak 
naprawdę chcemy studentów nauczyć. Chociaż 
określenie celów kursu (zakres wiedzy i lista * 
umiejętności, które w czasie kursu student po
winien zdobyć, udoskonalić) powinno zaczynać 
każdą pracę dydaktyczną to bardzo często 
wykładowca myśli wyłącznie o tym, co powi
nien studentom przekazać - czyli planuje swoją 
ścieżkę aktywności.

Podstawowym zadaniem 
e-wykładowcy jest zaplanowanie 
ścieżki aktywności studenta czyli 
tego, co i w jakiej kolejności 
powinien robić student.

Zadania do wykonania, mogą mieć formę:

@ testu wyboru lub testu uzupełnień
Testy wyboru to konieczny element edukacji 
internetowej, ponieważ sprawdza czy student 
zapoznał się z zadanym materiałem. Wykła
dowca może ustalić, jaki typ informacji zwrotnej 
otrzymuje student:

• pełna [Po naciśnięciu klawisza WYŚLIJ 
wyświetlają się odpowiedzi studenta 
w zestawieniu prawidłowymi] j

• niepełna [Student otrzymuje informację 
o procencie prawidłowych odpowiedzi, 
może (lub musi) wypełniać test, aż do 
przekroczenia określonego progu (jeśli 
taki został ustalony) lub uzyskania 100% 
prawidłowych odpowiedzi].

Praca studencka jest odnotowywana 
w systemie, więc wykładowca może obserwo
wać postępy. Na bieżąco też otrzymuje infor
macje o pytaniach, które sprawiają studentom 
problem.

Testy mogą mieć charakter testu uzupeł
nień. Bardzo dobrą formą wspomagającą ucze-



nie się definicji nowych pojęć jest krzyżówka 
(taka jak na stronie 20). Ważne jest, aby prawi
dłowe odpowiedzi były jednoznacznie wyzna
czone, bo pozwala to odciążyć nauczyciela 
poprzez powierzenie sprawdzania wyników 
komputerowi (programowi).

@ pytań otwartych
Ocena pytania otwartego wymaga pracy 

wykładowcy/asystenta, ale w odróżnieniu od 
edukacji stacjonarnej czytanie druku jest prost
sze niż czytanie pisma odręcznego. Odpowie
dzi na pytania otwarte (razem z lub bez komen
tarzy wykładowcy) można bardzo łatwo udo
stępnić innym studentom, co w edukacji stacjo
narnej jest bardzo trudne do osiągnięcia.

@ prac grupowych
Ponieważ jednym z celów edukacji interne

towej jest stworzenie wspólnoty uczących się, 
zadania grupowe (kierowane do grup 3-5 oso
bowych) są bardzo pożądane. Mogą być one 
jednak źródłem frustracji, gdy część grupy nie 
wykazuje żadnej aktywności.

Najczęściej proszę, aby studenci przysyła
jąc pracę grupową ustalili podział punktów mię
dzy siebie adekwatny do wkładu pracy. O ile na 
zajęciach stacjonarnych najczęściej wybierany 
jest podział równościowy to w zadaniach inter
netowych jeszcze się z takim nie zetknęłam. 
Być może dlatego, że wkład poszczególnych 
osób można łatwo zweryfikować - pisemna 

forma komunikacji pozwala ocenić go po wyko
naniu zadania. W analogicznej sytuacji w realu 
musimy opierać się na śladach pamięciowych. 
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń 
mogę powiedzieć, że zadania grupowe lepiej 
sprawdzają się na dłuższych formach (studia 
podyplomowe) niż na formach krótszych. Co 
łatwo można przewidzieć wiedząc, że nasze 
inwestycje w interakcje społeczne zależą od 
przewidywanego czasu interakcji.

Jednym z problemów egzaminowania w 
internecie jest identyfikacja studenta. Model 
dydaktyczny COME zakłada dwufazowość 
edukacji:

1. faza uczenia się,
2. faza certyfikacji wiedzy.

W fazie pierwszej pomagamy studento
wi się uczyć. Wymuszamy systematyczność, 
bo wiemy że wiedza nabywana w dłuższym 
okresie jest trwalsza. Zaliczenie zadań w tej 
fazie jest warunkiem koniecznym, ale nie 
wystarczającym do otrzymania certyfikatu. 
Jeżeli student „oszukuje” korzystając w tej fazie 
z pomocy osób trzecich to jego strata.

W fazie drugiej dbamy o to, aby certyfika
cja wiedzy odbywała się w takich samych 
warunkach jak na zajęciach stacjonarnych. 
Jeżeli przyjazd studentów na UW jest utrudnio
ny możliwe są dwa rozwiązania:

@ jeżeli wielu studentów pochodzi z tego 
samego regionu egzaminacyjnego, wykła
dowca może do nich pojechać,

@ egzamin może przeprowadzić w najbliż
szej miejscu zamieszkania placówce na
ukowej „mąż zaufania” - osoba, która 
zostanie uprawniona przez UW do prze
prowadzenia egzaminu.

Ewaluacja
Po wszystkich prowadzonych zajęciach 

zbieramy opinie studentów - wypełnienie an
kiety jest warunkiem dla otrzymania certyfikatu 
ukończenia kursu. Zasada ta została przejęta 
z międzynarodowego kursu internetowego dla 
zarządzających uniwersytetami. Choć obligato- 
ryjność początkowo budzi sprzeciw to jest to 
jedyny sposób, w jaki można poznać opinie 
100% uczestników.

Ewaluacja polega na odpowiedzi na krótkie 
pytania typu: „Co należałoby zmienić w następ
nej edycji? Jak oceniasz wkład pracy prowa
dzących? Czy polecił(a)byś ten kurs innym? 
Jeżeli tak, to komu? Jak opowiedziałbyś o tym 
kursie znajomym?”. Nasze doświadczenie 
uczy, że uzyskane wypowiedzi niosą o wiele 
więcej informacji niż oceny liczbowe. Zmiana 
średniej odpowiedzi o jeden na pytanie „Jak 
bardzo jesteś zadowolony z tego kursu ?” na 
skali od „1 - w ogóle” do „7 - bardzo” niesie 
niewiele informacji, bo nie wiemy, czym została 
spowodowana. Zwolennicy skal liczbowych

Model dydaktyczny COME zakłada, że:

1. Zamiast spędzać czas/uczyć się w murach uczelni student spędza czas/uczy się na internetowej platformie 
edukacyjnej UW.

2. Preferowane są formy łączące (blended learning) edukację stacjonarną z internetową.

3. Cechą charakterystyczną edukacji internetowej w systemie COME nie jest umieszczanie materiałów w Internecie, lecz 
tworzenie w sieci interakcji społecznych wspierających proces uczenia się.

4. Zajęcia prowadzi duet złożony z wykładowcy (specjalisty przedmiotu) i integratora, którego zadaniem jest inicjowanie i moni
torowanie interakcji miedzy studentami. Interakcje te mają na celu stworzenie z osób zapisanych na kurs grupy społecznej.

5. Zajęcia prowadzone są w wirtualnych klasach liczących około 25 studentów. W kursie może uczestniczyć parę klas, 
ale ich uczestnicy nie spotykają się w sieci.

6. Tam, gdzie to możliwe, stosuje się indywidualizację poziomu trudności materiałów i testów tak, że student może decydować 
samodzielnie o podwyższeniu lub obniżeniu poziomu trudności danego kursu.

7. Edukacja przebiega w dwóch etapach: (1) faza uczenia się zawiera bardzo dużo testów pozwalających studentowi 
„na bieżąco” oceniać czynione postępy (2) faza certyfikacji wiedzy. Końcowe sprawdzanie uzyskanej wiedzy i umiejętności 
jest równoważne wymaganiom stawianym na kursach stacjonarnych, stąd uzyskane certyfikaty i dyplomy są równoważne.

8. Tam, gdzie to możliwe, wykorzystuje się tradycyjne podręczniki (papierowe) przerzucając ciężar pracy na przygotowanie i 
przeprowadzenie testów wiedzy i umiejętności studenta.

Tabela 4. Założenia modelu dydaktycznego COME



twierdzą że oceniający mają do dyspozycji rubrykę „inne uwagi”, ale 
z badań psychologicznych wiemy, że wypełniający ankietę stosują reguły 
konwersacji nakazujące, aby nie przekazywać tej samej informacji 
dwa razy. Sformułowanie oceny liczbowej (przekazanie informacji 
w formie zaprojektowanej przez autora ankiety) powoduje, że 
rubryka „inne” pozostaje najczęściej pusta.

Zaletą internetu jest fakt, że zbieranie informacji od studentów jest 
banalnie proste, można więc uzyskiwać informacje zwrotne także 
w czasie kursu, a nie tylko po jego zakończeniu.

Opinie studentów są tylko jednym z elementów ewaluacji. Ważne są 
też oceny uzyskiwane na egzaminie. Najbardziej cieszą zaś otrzymywane 
długo po zakończeniu kursów listy wskazujące, że pracodawcy zaczynają 
cenić nasze certyfikaty. Dostrzegają że - ucząc się w ten sposób 
- student musi wykazać się wyższą motywacją, lepszą organizacją pracy 
i większą samodyscypliną niż pobierający nauki w formie stacjonarnej.

Mam nadzieję, że powyższy tekst będzie 
wstępem do ogólnouniwersyteckiej dyskusji.

Czekam na komentarze: come@uw.edu.pl

Koszty edukacji przez internet

Nagrywanie wykładów w formie audiowizualnej 
(bardzo cenionych przez studentów) jest kosztowne, ale nagrane 
wykłady mogą być wykorzystywane wielokrotnie.

Zalety edukacji przez internet

pełna kontrolowainość systemu edukacji
W edukacji internetowej wszystko jest zapisane w systemie i praca 
wykładowców może być z łatwością monitorowana przez władze uczelni 
- w edukacji stacjonarnej to, co się dzieje w sali zostaje „tajemnicą”.

dobra edukacja internetowa wymusza dużo wyższą 
aktywność studentów

przełamanie bariery geograficznej
Wiedzę na UW mogą zdobywać osoby mieszkające daleko do Warszawy 
(mamy także studentów mieszkających zagranicą: w Anglii, Holandii, 
Belgii, Niemczech, Kanadzie, Japonii). Znika problem odwoływania zajęć 
z powodu wyjazdu na konferencję wykładowcy. Zajęcia można prowadzić 
z dowolnego miejsca na świecie, w którym jest dostęp do internetu.

przełamanie bariery czasowej - edukacja internetowa jest 
asynchroniczna.
Można uczyć się o dowolnej porze - choć trzeba przestrzegać 
narzuconego tygodniowego rytmu wykonywania zadań. Dotyczy to także 
wykładowców, którzy mogą uczyć nie wychodząc z domu, a więc nie tracą 
czasu na dojazdy.

przełamanie barier społecznych
Edukacja internetowa jest bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych, 
kobiet wychowujących dzieci, osób pracujących etatowo i innych grup 
dyskryminowanych w dostępie do edukacji stacjonarnej.

Przygotowanie zajęć internetowych jest dla wykładow
ców bardziej obciążające niż zajęć stacjonarnych.
Nakłady pracy potrzebne do przygotowania pierwszej edycji 
są największe, choć koszty interakcji ze studentami nie maleją 
w kolejnych edycjach. Wprowadzenie integratorów znacznie 
zmniejsza obciążenie wykładowców prowadzeniem kursu.

Tabela 5. Zestawienie kosztów i zalet edukacji przez internet

Grażyna Wieczorkowska jest profesorem psychologii 
i mgr matematyki. Od 1997 kieruje COME UW. W realu 
prowadzi zarówno „duże” wykłady jak i małe seminaria 
doktorskie. Jest autorką 6 programów kursów interneto
wych. Przeprowadziła w internecie 640 h zajęć ucząc 
ponad 500 studentów.

Internetowa telewizja
Iza Bednarczyk

S
tudenci internetowi są przeciążeni czytaniem, 
więc z dużą przyjemnością oglądają wykłady 
profesorów zarejestrowane w Akademickiej 
Telewizji Naukowej (ATVN) i dostępne w internecie 24h 

na dobę.

ATVN jest efektem prac wykonanych w ICM UW pod kierunkiem 
mgr inż. Krystyny Rudowskiej [w ramach programu europejskiego]. 
Zadaniem ATVN jest: propagowanie różnych dziedzin nauki, informowa
nie o osiągnięciach polskich naukowców. Bogata oferta programowa 
obejmuje m.in. nowości w świecie nauki, biografie ludzi nauki, programy 
autorskie, wykłady i seminaria.

Przeciętny wykład w ATVN trwa 30 minut. Sześćset sześćdziesiąt 
nagranych programów (www.atvn.pl/archiwum) sprawia, że liczba 
odwiedzających tę stronę przekroczyła już milion. Mając dostęp do inter
netu mamy zatem zapewnioną naukową ucztę w postaci 2 wykładów 
dziennie przez cały rok, z przerwą na urlop. Umieszczona w archiwum 

wyszukiwarka umożliwia szybkie odnalezienie interesującego nas progra
mu poprzez wpisanie słowa kluczowego (może być nim np. nazwa dzie
dziny naukowej, której program dotyczy). W ATVN znajdziemy wykłady 
z bardzo wielu dziedzin (psychologia, historia, socjologia, matematyka, 
medycyna, fizyka i wiele innych). ■
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Jak dzięki internatowi nie zgubić się w nowej bibliotece UW?
Maria Wilkin

Nowy, monumentalny gmach
Biblioteki Uniwersytetu War

szawskiego (BUW) oddany do użyt
ku w grudniu 1999 r. odpowiada 
wszystkim wymaganiom nowocze
snej biblioteki XXI wieku.

BUW zapewnia swoim czytelnikom swobod
ny dostęp do olbrzymich zasobów oraz znako
mite warunki korzystania z nich (stanowiska do 
pracy wyposażone w komputery z dostępem do 
internetu, możliwość kserowania materiałów bez 
wychodzenia z biblioteki, itp.). Problem w tym, 
że początkujący użytkownik dużej, nowocze
snej biblioteki odczuwa często lęk przed 
takimi właśnie nowoczesnymi rozwiązaniami 
i nadmiarem możliwości, z którymi w takiej 
bibliotece się zderza. Pomocą w przełamaniu 
tego lęku mogą być wycieczki prowadzone 
przez cały rok przez pracowników BUW. 
Informację o terminach tych wycieczek i miejscu 
zbiórki można znaleźć na stronie www.buw.uw. 
edu.pl.

Można też, nie wychodząc z domu, odbyć 
wirtualną wycieczkę po nowym gmachu Bi
blioteki Uniwersyteckiej. Wystarczy mieć do
stęp do internetu, wejść na stronę www.come. 
uw.edu.pl, zapisać się na kurs Szkolenie biblio
teczne i już mamy możliwość wędrowania po 
wielkim gmachu, wcale nie czując zagubienia. 
Ta wirtualna wycieczka pozwoli nam bez stresu 
zapoznać się z przestrzennym rozmieszczeniem 
zasobów biblioteki i wszystkich ważnych punk
tów. Zwiedzanie kolejnych pomieszczeń ułatwi 
nam interaktywna mapa, w której każde ogląda
ne miejsce zaznacza się na czerwono. Możemy 
też z bliska obejrzeć różne ważne przedmioty 

takie, jak np. automat do ładowania kart do kse
ro i do opłacania wydruków z komputera, 
a wszystko po to, by łatwiej było identyfikować 
różnego rodzaju urządzenia i znaki.

Po takiej wirtualnej wycieczce bez wątpienia 
będziemy pewniej poruszać się po tym pięknym, 
monumentalnym budynku i swobodniej korzy
stać z tego, co tam dla nas czytelników przygo
towano. Możecie to łatwo sprawdzić, bo nasza 
wirtualna wycieczka jest bezpłatna dla wszyst
kich i dostępna 24 godz. na dobę.

Na wielu wydziałach UW Przysposobienie 
biblioteczne jest obowiązkowym przedmiotem 
z wpisem do indeksu. Można je zaliczyć, uczest
nicząc we wspomnianej wyżej wycieczce orga
nizowanej i prowadzonej przez pracowników 
BUW-u, ale jest też alternatywna forma: nasz 
kurs Szkolenie biblioteczne dostępny on-line od 
października 2003 roku dla wszystkich studen
tów UW. Ci, którzy chcą zaliczyć ten obo
wiązkowy przedmiot właśnie w ten sposób, 
muszą wypełnić test (także dostępny na na
szej stronie www). Test ten zawiera wiele waż
nych dla czytelnika BUW-u pytań, np. Jakie 
dokumenty muszą okazać studenci UW przy 
zapisaniu się do Biblioteki? W jaki sposób za
mawia się książki i czasopisma z Magazynu do 
Czytelni Ogólnej? itp.

Szkolenie biblioteczne zostało przygotowa
ne przez Marcina Składa z Centrum Otwartej 
i Multimedialnej Edukacji UW oraz Bibliotekę 
Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodnikiem 
po tym kursie jest nie nauczyciel, jak w większo
ści kursów COME UW, ale interaktywny pro
gram, który pozwala na dużą dowolność w za
poznawaniu się z tym, jak działa BUW i co ofe
ruje swoim użytkownikom. Tak więc o tym, kie
dy, czego, w jakiej kolejności i w jakim tempie 
uczestnik będzie dowiadywał, decyduje on sam.

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest zapi
sanie się, a więc poprawne wypełnienie formula
rza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stro
nie COME UW www.come.uw.edu.pl. Każdy, 
kto prawidłowo wypełni formularz, otrzyma auto
ryzację, co oznacza, że identyfikator i hasło 
wybrane oraz wpisane przez uczestnika zosta
nie uaktywnione i od tej pory będzie służyło do 
logowania się i wchodzenia na stronę szkolenia.

Co zawiera kurs i jak można zapoznawać 
się z jego treścią? Na stronie głównej szkolenia 
uczestnik znajdzie spis treści, który daje wgląd 
w zakres tematyczny kursu. Informacje tekstowe 
szkolenia zostały umieszczone na tle ilustracji 
przedstawiających albo poszczególne pomiesz
czenia biblioteki albo konkretne urządzenia, czy 
przedmioty. Ilustracje te mają nie tylko funkcję 
estetyczną. Mają stworzyć uczestnikowi iluzję 
rzeczywistej wycieczki po BUW. Są one maksy
malnie skompresowane, żeby użytkownik 
z modemowym połączeniem z internetem 
mógł bez trudności korzystać ze szkolenia.

Zapoznanie się z treścią kursu jest możliwe 
w różny sposób: sekwencyjnie lub przez spis 
treści i wybór odpowiednich elementów.

Kurs kończy się testem, który ma spraw
dzić stopień przyswojenia wiadomości obję
tych szkoleniem. Test ten - jak wspomnieliśmy 
wyżej - jest obowiązkowy dla tych studentów 
UW, którzy w ten sposób chcą zaliczyć Przyspo
sobienie biblioteczne. Inni uczestnicy kursu mo
gą ale nie muszą go wypełniać. Wypełnianie 
testu jest bardzo proste. Wystarczy kliknąć na 
zaznaczony czerwonym kolorem link Przystąp 
do wypełniania testu i już otwiera się strona 
z testem on-line.

Po zaznaczeniu prawidłowych odpowiedzi 
i naciśnięciu guzika WYŚLIJ student natych
miast otrzymuje informację z wynikiem. Zawiera 
ona tabelę z wylistowanymi odpowiedziami pra
widłowymi i błędnymi oraz wynik procentowy.

Wszystkie wyniki są zapisywane w naszej 
bazie. Test zalicza już wynik 50% prawidłowych 
odpowiedzi. Jest jeszcze jedna dobra wiado
mość: test można wypełniać 3 razy, a przy zali
czeniu uwzględnia się wynik najlepszy. Każdy 
uczestnik kursu, który uzyska co najmniej taki 
wynik, może uzyskać wpis do indeksu. Otrzyma 
go od uprawnionych pracowników BUW-u 
i bibliotek wydziałowych mających stały dostęp 
do wyników testu.

Chcesz dowiedzieć się, jak korzystać 
z Biblioteki Uniwersyteckiej, co i gdzie w niej 
znaleźć, a przy okazji otrzymać zaliczenie 
z obowiązkowego przedmiotu, zapisz się na 
nasz kurs Szkolenie biblioteczne, dostępny 
przez internet. ■

Maria Wilkin jest magistrem filologii 
polskiej, edukatorem w zakresie 
doskonalenia zarządzania oświatą. 
W COME UW zajmuje się m.in. meto
dyką zdalnego nauczania.

http://www.buw.uw
http://www.come
uw.edu.pl
http://www.come.uw.edu.pl


Lektorat przez Internet?
Aneta Nowak

Lektorat przez internet?
Tak. Kluczem do sukcesu 

w nauce języka obcego jest... 
powtarzanie, powtarzanie 
i powtarzanie. Nawet najbardziej 
atrakcyjne programy nauki 
muszą skłaniać nas do ćwiczeń.

Nowe słówka muszą zostać przeoczone 
w takim stopniu, abyśmy nie zapomnieli 
„języka w gębie” w sytuacji stresującej. Ce
lem internetowego kursu „Dyskutowanie w gru
pie po angielsku” jest przełamanie lęku przed 
wystąpieniami publicznymi w obcym języku. 
Podstawą przełamania lęku jest przeuczenie 
się materiału. Nawet w sytuacji największego 
stresu nie zapominamy tabliczki mnożenia. 
Proces uczenia się zachodzi najefektywniej, 
gdy duża liczba powtórzeń jest rozłożona 
w czasie. Oprócz tradycyjnych materiałów 
w formie tekstowej i testów Online - kurs wypo
sażony jest także w nagrania dźwiękowe. Jed
noczesne zaangażowanie zmysłu wzroku 
i słuchu powoduje zwiększoną skuteczność 
procesu uczenia.

W czasie kursu uczymy się, jak zaczynać 
spotkania grupowe, komentować I przerywać 
wypowiedzi, udzielać głosu, rozpoczynać odpo
wiedzi na zadane nam pytania, itp. 
„Dyskutowanie” uczy, jak to robić. Często trud
no jest nam zacząć, przerwać mówiącemu... 
Materiał kursu stanowi lista gotowych zwro
tów, które pozwolą nam bez wysiłku i ele
gancko rozpocząć naszą wypowiedź uwal
niając zasoby poznawcze na myślenie 
o tym, co powiedzieć dalej. Przykładowe 
zwroty pozwalające sprawnie włączyć się do 
dyskusji zawarte w zestawie jednej z lekcji:

• Could I come in here?
• If I could just get a word In.
• Can I say somethlng here?
• Can I just say somethlng 

on the point?
• Excuse me, may I interrupt?
• Do you mlnd If I just interrupt?

Trzeba się tylko ich nauczyć :-) Wiemy, że 
powtarzanie będące nieodłącznym elementem 
procesu uczenia jest zajęciem bardzo 
nudnym. Na zajęciach w klasie obecność 
innych osób podnosi nasz poziom pobudzenia 
i dlatego nauka przychodzi łatwiej. Ale koniecz
ność dopasowania się do średniego poziomu 
grupy powoduje, że każde zdanie lektor powta
rza tyle samo razy. Nagrania dźwiękowe 
zamieszczone w kursie pozwalają indywidu
alizować naszą naukę w zależności od po
ziomu naszych zdolności. Możemy wysłu
chać np. pierwszego zdania tylko raz, skupiając 
się na siódmym, które ma mało intuicyjną dla 
nas składnię, trudną wymowę etc.

Oprócz testów wyboru, uzupełnień itp. 
interesującym elementem są zadania rozpo
znawania zwrotów ze słuchu. Tu komputer 
pozwalający odtworzyć trudne zadanie parę 
razy ma niesamowitą przewagę nad zajęciami 
w klasie.

Zawarte w temacie ćwiczenia możemy 
wykonać raz albo kilka razy. Zdając sobie 
sprawę z wykresu krzywej zapominania powin
niśmy powtarzać materiał po paru dniach 
nawet jeżeli rozwiązaliśmy test poprawnie. . 
Komputer automatycznie może zmieniać 
kolejność pytań i odpowiedzi - powtórki ■ 
zatem nie są nudne. Ideą kursu jest bo- w 
wiem możliwie częsty i wielostronny kon
takt z przerabianymi zwrotami.

Wysokie koszty (finansowe jak 
i czasowe) powodują, że na codzienne trady
cyjne lekcje mogą pozwolić sobie tylko wybrani. 
Mając do dyspozycji internet, nauczyciel 
może na nas „wymusić” codzienne ćwicze
nia. Dzięki komputerowi mogą być one zdecy
dowanie bardziej atrakcyjne niż w realu.

Możliwa jest indywidualizacja zależna od 
poziomu aspiracji studenta, który może zade
klarować że zobowiązuje się do ćwiczeń raz 
w tygodniu lub... codziennie. Może mieć to for
mę indywidualnego kontraktu - np. student 
chce zostać zmuszony do mniej lub bardziej 
intensywnej pracy. W systemie jest zapisane: 
kiedy, ile razy, z jakim wynikiem ćwiczyliśmy 
i to może być podstawą uzyskania zaliczenia. 
Systemu nie da się oszukać.

Przewaga nad pakietem multimedialnym 
na płycie CD polega na tym, że wiemy, iż na
sza aktywność w wypełnianiu testów jest ob
serwowana przez nauczyciela. Wykorzystany 
jest więc społeczny charakter naszej motywa
cji. Głównym motywatorem jest zobowiązanie 
społeczne podjęte wobec prowadzącego na 
początku kursu i porównanie naszych postę
pów z innymi studentami w wirtualnej klasie.

Warto wspomnieć, że uczestnicy biorą 
też udział w debatach na forum dyskusyj
nym i piszą wypracowania, w których zada

niem studenta jest poprawne użycie określo
nych fraz. Na zakończenie kursu prowadzący 
pomaga uczestnikom w przygotowaniu pisem
nej autoprezentacji (określeniu swoich poglą
dów, preferencji, doświadczenia, itp.) oraz 
formalnego CV.

Egzamin kończący kurs odbywa się 
w realu i ma postać grupowej dyskusji na 
zadany temat. Studenci bardzo cenią sobie to 
spotkanie, wzbudza ono wiele pozytywnych 
emocji. Dobrze byłoby, aby kurs zaczynał się 
też spotkaniem w realu - ale dla uczestników 
spoza Warszawy jest to kłopotliwe. Pięć kolej
nych edycji kursu potwierdziło, że spotkania 
twarzą w twarz z innymi studentami mają wyso
kie walory - zarówno edukacyjne jak i towarzy
skie.

Studenci UW mogą zaliczać e-kursy 
w ramach bonu lektoratowego i są zwolnieni 
z opłat. Przy okazji mogą oswoić się z kom
puterem i nowoczesną formą kształcenia 
oraz wyćwiczyć umiejętność systematycz
nej nauki.

Warto wspomnieć, że kurs internetowy 
„Dyskutowanie w grupie po angielsku” 
otrzymał w 2003 r. nagrodę 
»EuroPean Label”. Komisja Europej- 

b * n ska nagradza w ten sposób nowator- 
skie inicjatywy w nauczaniu i uczeniu 

- się języków. Certyfikat potwierdza, że 
kurs charakteryzuje się „wysoką jako

ścią, wielostronnym charakterem, oryginalno
ścią i innowacyjnością”. Prowadzi go 
mgr Jolanta Urbanikowa, Pełnomocnik Rektora 
ds. nauczania języków obcych na UW oraz 
mgr Aneta Nowak z COME UW.

Aktualnie to nauczyciele języków 
obcych stanowią najliczniejszą grupę wśród 
e-wykładowców. Kurs „Pisanie streszczeń 
w j. angielskim” przygotował zespół ze Szkoły 
Języków Obcych w składzie: mgr Ewa Gor
czyńska, mgr Bożena Górska-Poręcka, 
mgr Agnieszka Harrison, mgr Bartosz Jurczak, 
mgr Dorota Jurczyk, dr Krystyna Paszkowska- 
Hoppe oraz mgr Mirosława Wojciechowska. 
W tej chwili kolejna grupa pod kierunkiem 
mgr Hanny Kaczmarczyk, kierownika Szkoły 
Języków Obcych, przygotowuje nowe e-kursy 
(w tym francuskiego). Także nauczyciele 
z Kolegiów Językowych pracują nad poszerze
niem oferty internetowych lektoratów na UW. 
Pierwsze efekty zobaczymy już wkrótce!

Aneta Nowak - magister filologii 
angielskiej. Zajmuje się promocją 
kursów i studiów internetowych, uczy 
angielskiego przez internet.



Internetowy 
kurs PISMA 

Majów
Justyna Olko, Andrzej Karwowski

W roku 2003/2004 Uniwersytet
Warszawski we współpracy 

z Uniwersytetem w Bonn zorganizowały 
pierwszy na świecie pilotażowy 
i eksperymentalny kurs epigrafiki Majów, 
czyli teoretycznej i praktycznej nauki 
pisma Majów wraz z wprowadzeniem do 
samej kultury Majów i teorii pism.

Kolejna edycja tego kursu oraz poziom 
zaawansowany ruszają także w roku akademic
kim 2004/2005 i mogą w nim wziąć 
wszyscy zainteresowani studenci Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Odczytanie pisma Majów było 
jednym największych wyzwań 
intelektualnych XX wieku.

Okazało się ono kluczem do poznania 

historii, kultury i wierzeń klasycznej cywiliza

cji Majów, która rozwijała się na obszarze dzi
siejszej Gwatemali, Belize, zachodniego Hondu
rasu oraz meksykańskich stanów Chiapas, 
Tabasco, Campeche i Ouintana Roo między 
ok. 200 a 900 n.e. Pozostawiła po sobie monu
mentalne ruiny, wyrafinowany system pisma, 
wspaniałe dzieła sztuki i wiele wciąż intrygują
cych problemów badawczych.

Starożytne systemy pisma od dawna 
przyciągały szerokie zainteresowanie. 
Badania nad pismem Majów mają długą historię 
sięgającą XIX w. a w proces jego odczytania 
zaangażowali się badacze z wielu krajów. Wiele 
sukcesów na tym polu odnieśli specjaliści 
niemieccy, jak np. Ernst Fórstemann (odkrywca 
zasady działania kalendarza i systemu 
arytmetycznego w kodeksie drezdeńskim) czy 
Hainrich Berlin (który zidentyfikował glify- 
emblematy miast Majów).

Najpoważniejszym czynnikiem utrudniają
cym naukę i studia nad pismem Majów był jed
nak brak systematycznego i kompetentnego 
wprowadzenia do tej dyscypliny szczególnie ze 
względu na szybki rozwój epigrafiki w latach 80. 
i 90. XX w.

Kurs jest więc odpowiedzią 
na rosnące zainteresowanie 
problematyką pisma i kultury 
dawnych Majów, a jego forma 
pozwala na szeroki dostęp do 
aktualnego stanu wiedzy.

Nadzór nad kursem epigrafiki na Uniwer
sytecie Warszawskim sprawuje prof. dr hab. 
Nikolai Grube, wybitny badacz z Uniwersyte
tu w Bonn, uczestniczący w szeregu ostatnich 
odkryć epigraficznych. Badania nad strukturą 
systemu pisma Majów, znaczeniem poszczegól
nych znaków oraz gramatyką tekstów inskrypcji 
glificznych są wciąż kontynuowane, co z pewno
ścią zaowocuje kolejnymi odkryciami.

Internetowy kurs epigrafiki
Majów jest efektem wieloletniej 
współpracy między Andyjską 
Misją Archeologiczną UW 
a Uniwersytetem w Bonn, 
a zwłaszcza tamtejszym 
zespołem amerykanistów 
z Institut fur Altamerikanistik 
und Ethnologie.

Pomysłodawcą kursu był prof. Mariusz Ziół
kowski, kierownik Andyjskiej Misji Archeologicz
nej UW, autorami zaś Sven Gronemeyer 
i mgr Elisabeth Wagner z Uniwersytetu w Bonn. 
Zapotrzebowanie na tę specjalistyczną formę 
edukacji potwierdził zorganizowany w roku 
2003/2004 wstępny, pilotażowy etap kursu na 
poziomie podstawowym, na który zgłosiło 
się ponad 90 osób z Polski i zagranicy. Sama 
realizacja internetowa - stworzenie internetowe
go, w pełni interaktywnego serwisu kursu na 
serwerze uniwersyteckim - było możliwe dzięki 
systemom informatycznym i wieloletniemu do
świadczeniu Centrum Otwartej i Multimedialnej 
Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego (COME 
UW).

Systematyczny kurs czytania 
pisma wraz z wprowadzeniem 
do lingwistyki zapewnia pełne 
wprowadzenie do kultury Majów 
zgodnie z najnowszym 
stanem badań.

Obejmuje zarówno rys historyczny zarys 
odczytania pisma, jak i kompleksowe wprowa
dzenie do kalendarza, składni, gramatyki i lin
gwistyki, pozwalając na przyswojenie analitycz
nych technik czytania oraz podstaw słownictwa. 
Poszczególne lekcje składające się z systema
tycznych wykładów w formie elektronicznej, 
stopniowo wprowadzają w problematykę pisma 

Majów dzięki szczegółowym wyjaśnieniom i tłuma
czeniom zapisów glificznych. Każda lekcja zawiera
ła interaktywne ćwiczenia pozwalające na spraw
dzenie nabytych umiejętności. Struktura ta, system 
edukacji internetowej opracowany przez COME UW 
oraz możliwość ciągłego kontaktu z koordynatorami 
poszczególnych grup uczestników udzielających na 
bieżąco wszelkich wyjaśnień natury tak merytorycz
nej, jak i technicznej, pozwala na sprawną i efek
tywną realizację zajęć nawet o najbardziej specjali
stycznej tematyce.
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Zakres tematyczny kursu w wersji podsta
wowej pozwala na poznanie podstaw systemu 
pisma Majów oraz gramatyki języka, w jakim 
pisano teksty glificzne. Pierwsze rozdziały są 
wprowadzeniem do kultury dawnych Majów oraz 
teorii pisma a także mediów i technik pisarskich. 
Kolejnym etapem jest poznanie zasad arytmetyki 
Majów, zapisu liczb oraz zasad działania złożonego 
kalendarza i zapisów kalendarzowych. Zasadniczą 
częścią kursu jest jednak wprowadzenie do pisma 
glificznego, poznanie typów i cech znaków glificz
nych oraz gramatyki i składni tekstów, a także prak
tyczna weryfikacja przyswojonego materiału 
poprzez szereg ćwiczeń dołączonych do każdego 
z rozdziałów. Wszystko to zapewnia systematyczne 
przygotowanie do samodzielnej, wstępnej analizy 
tekstów w oparciu o materiały przygotowane przez 
autorów oraz dostępne katalogi glifów.

Sukces eksperymentalnej, ograniczonej edycji 
kursu w roku 2003/2004 skłonił nas do podjęcia 
próby jego rozwoju w roku akademickim 2004/2005 
i udostępnienia go na szerszą skalę niż to było do
tąd możliwe.

Edukacja przez internet, 
w tym nauczanie przedmiotów 
rzadkich i ściśle specjalistycznych, 
okazała się bowiem niezwykle 
efektywnym i ekonomicznym 
sposobem nauczania, niemożliwym do 
zrealizowania, zwłaszcza na skalę 
międzynarodową, za pomocą 
metod tradycyjnych.



Internetowy kurs 
pisma Majów
dokończenie ze str. 15

Jak zdobyć fundusze 
na e-learning?
Tomasz Krawczyk

Jako że zajęcia prowadzone będą w języku 
angielskim, możliwe będzie szerokie uczestnictwo 
studentów polskich, niemieckich, a także wszyst
kich zainteresowanych z krajów UE. Zdobyte do
świadczenie będzie niezwykle pomocne w stwo
rzeniu, oprócz poziomu podstawowego, także za
awansowanego poziomu kursu epigrafiki. Uczest
nicy zaawansowanego kursu czytania pisma Ma
jów rekrutować się będą spośród uczestników 
obecnej podstawowej wersji pilotażowej, a także 
spośród studentów uczelni niemieckich i innych 
krajów europejskich, którzy wcześniej podjęli już 
naukę pisma Majów samodzielnie bądź na kur
sach uniwersyteckich różnych uczelni. Poszcze
gólne wykłady i ćwiczenia warsztatowe - fragmen
ty inskrypcji i innych tekstów, które będą analizo
wane i odczytywane przez kursantów - będą od
powiednikiem 30 godzin zajęć uniwersyteckich. 
Zajęcia umożliwią poznanie rozmaitych rodza
jów źródeł, zapoznanie się regionalnymi warianta
mi pisma, a zwłaszcza z zaawansowaną meto
dologią analizy epigraficznej i krytyczną anali
zą źródeł, co pozwoli kursantom na podejmowa
nie w przyszłości samodzielnych badań. 9

Justyna Olko - magister archeologii 
i absolwentka MISH, pracownik Andyj
skiej Misji Archeologicznej i Ośrodka 
Badań nad Tradycją Antyczną UW, 
specjalizuje się w archeologii i etnohi- 
storii Mezoameryki prekolumbijskiej. 
Jest integratorem na kursie "Epigrafika 
Majów".

Andrzej Karwowski - magister 
archeologii, doktorant UMK w Toruniu. 
Zajmuje się religią i mitologią Majów. 
Jest integratorem na kursie 
„Epigrafika Majów".

Uwaga!
Zdecydowanie warto zapoznać się 
z zarządzeniem nr 6 Rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 8 lipca 2004 r. 
w sprawie utworzenia funduszu innowacji 
dydaktycznych.

Pozwala ono na ubieganie się o pieniądze 
na przygotowanie kursów internetowych

Wsparcie w ramach funduszy 
strukturalnych, które służą 
wyrównywaniu różnic w rozwoju 

pomiędzy poszczególnymi krajami 
i regionami Unii, w dużym stopniu 
dotyczy sektora edukacji. Promowa
ne jest kształcenie na odległość 
z zastosowaniem technologii in
formatycznej (e-learning), głównie 
kształcenie przez internet.

Szkoły wyższe są uprawnione do bra
nia udziału w przetargach, oraz składania 
projektów w konkursach dotyczących róż
nego rodzaju studiów podyplomowych, 
kursów dokształcających i innych form 
kształcenia (szczegółowe informacje na 
ten temat znajdują się na stronach: www. 
menis.gov.pl, www.efs.gov.pl w ramach 
tzw. sektorowych programów operacyj
nych).

Według ustalonych priorytetów na 
rok 2004, poszczególne wydziały lub jed
nostki międzywydziałowe UW mogą otrzy
mać wsparcie z funduszy strukturalnych 
na:

• Studia podyplomowe dla absol
wentów rozpoczynających pracę 
w zawodzie nauczyciela, w zakresie 
nauczania dwóch przedmiotów, 
języków obcych oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjnych;

• Kursy doskonalące dla nauczy
cieli w zakresie technologii informacyj
no-komunikacyjnych, języków obcych, 
pedagogiki specjalnej oraz metodyki 
przedmiotów ogólnozawodowych 
i zawodowych;

• Przygotowanie nauczycieli do roli 
doradcy zawodowego, w ramach 
studiów podyplomowych.

W przyszłym roku szkoły wyższe będą 
mogły otrzymać wsparcie, na wybranych 
kierunkach i specjalnościach, na opraco
wanie programów nauczania do kształce
nia na odległość, oraz przygotowanie ka
dry do prowadzenia takiego kształcenia.

Możliwe jest także staranie się 
o wsparcie finansowe dla projektów kształ
cenia przez internet w ramach funduszu 
EQUAL. MENiS będzie w najbliższych 

miesiącach ogłaszał na swoich stronach 
informacje o przetargach, oraz konkursach 
projektów dotyczących powyższych zagad
nień.

Pierwszym krokiem projektodawcy 
- wydziału lub innej jednostki uniwersytec
kiej, który chciałby zrealizować projekt 
dotyczący edukacji, jest szczegółowe za
poznanie się z treścią dokumentów progra
mowych - Programów Operacyjnych i Uzu
pełnień Programów (wszystkie dokumenty 
dostępne są na stronach: www.menis.gov. 
pl, www.efs.gov.pl).

Następnie projektodawca może rozpo
cząć przygotowanie wniosku o finansowa
nie projektu, lub stanąć do przetargu. 
Wszyscy projektodawcy ubiegający się o 
wsparcie zobowiązani są korzystać ze 
standardowych formularzy wniosków do
stępnych na ww. stronach.

Należy też przeglądać strony Mazo
wieckiego Urzędu Marszałkowskiego 
(www.mazovia.pl), gdzie w ramach Pro
gramu Rozwoju Regionalnego będą ogła
szane konkursy na projekty związane 
z kształceniem na odległość. Wnioski 
o fundusze strukturalne na kształcenie 
w zakresie e-learningu przygotowuje 10 
jednostek uniwersyteckich. Powstały już 
gotowe projekty podyplomowych studiów 
internetowo-stacjonarnych dla nauczycieli:

• geografii (dr K. Olszewski),

• informatyki i technologii informacyj
nej (dr L. Rudak),

• przyrody (międzywydziałowy zespół 
fizyków, biologów, chemików, geologów 
pod kierunkiem prof. dr hab. R. Kutnera),

• fizyki i astronomii.

Osoby zainteresowane mogą kontakto
wać się z Tomaszem Krawczykiem pisząc 
na adres: t.krawczyk@uw.edu.pl

Tomasz Krawczyk jest doktorem 
informatyki, wicedyrektorem COME 
odpowiedzialnym za pozyskiwanie 
funduszy na rozwój edukacji przez 
internet na UW.

menis.gov.pl
http://www.efs.gov.pl
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http://www.mazovia.pl
mailto:t.krawczyk@uw.edu.pl


Integracja europejska - internetowe studia podyplomowe
Roman Żyła, Ika Jarzyńska

Wiedza na temat integracji euro
pejskiej stała się bardzo ważna 
dla pracowników administracji pań

stwowej w tym władz lokalnych, dzia
łaczy samorządowych. Potrzebna jest 
także osobom z wykształceniem lin
gwistycznym, ponieważ stanowi pod
stawę do rozszerzenia specjaliza
cji językowej. Ukończenie studiów 
przez absolwentów innych kierun
ków studiów niewątpliwie podnie
sie ich kwalifikacje, a tym samym 
szanse na rynku pracy.

Studia internetowe zostały przygotowane 
przez Centrum Europejskie we współpracy 
z COME UW, dzięki wsparciu programu Global 
Development Learning Network Banku 
Światowego. Wszystkie przygotowane mate

riały zostały przekazane do ośrodka GDLN 
na Ukrainie.

Program internetowy został pomyślany jako 
alternatywna forma kształcenia dla realizowa
nych od wielu lat podyplomowych studiów sta
cjonarnych. Odpowiada on 230 godzinom zajęć. 
Zorganizowane w czasie ostatnich zjazdów 
stacjonarnych wideokonferencje:
I.Czy istnieje Europejska sfera publiczna? 

(połączenie z Uniwersytetem w Nancy)
2. Jak Polska i Unia Europejska są przygotowa

ne do rozszerzenia? (połączenie z Przedsta
wicielstwem Polski przy Unii Europejskiej 
w Brukseli)

3. Kultura w procesie integracji europejskiej 
(połączenie z Uniwersytetem Marne-La 
Vallee i Uniwersytetem w Nancy).

pozwoliły na włączenie do procesu edukacji 
ekspertów zagranicznych.

W dwóch edycjach internetowych wzięło 
udział 96 osób (59 % kobiet). Najmłodszy stu
dent miał 23 lata, najstarszy 55 (średnia wieku 
31 lat).

Program:
W ciągu ośmiu miesięcy roku akademickie

go wykładane są przedmioty zaszeregowane 
do dwóch grup. Celem części pierwszej jest 
usystematyzowanie wiedzy na temat prze
biegu integracji europejskiej, instytucji euro
pejskich oraz relacji między nimi, zasad ich 
funkcjonowania; przedstawienie prawa unijnego 
oraz polityk Unii. Drugi blok przedmiotów do
tyczy aspektów praktycznych i nawiązuje do 

zmieniającej się sytuacji w relacjach Polska- 
Unia i bieżących problemów Unii. W tej części 
studenci uczą się m.in. jak zdobyć informację 
o Unii i w Unii (kurs o informacji ogólnej i wy
specjalizowanej), jak prowadzić lobbing, czym 
są fundusze strukturalne, jak zdobyć do nich 
dostęp i jak przeprowadzić ewaluację projek
tów, jak w praktyce działa unijny system po
dejmowania decyzji (komitologia).

W ZAKRES PROGRAMU 

STUDIÓW WCHODZĄ 

NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY:

• Europejska integracja gospodarcza
• Europejskie systemy informacyjne
• Europejski ład społeczny
• Ewaluacja działań finansowanych ze 

środków Unii Europejskiej
• Historia Unii Europejskiej i jej miejsce 

w świecie
• Porządek prawno-instytucjonalny Wspólnot 

Europejskich
• Pozyskiwanie i wdrażanie funduszy 

strukturalnych
• Społeczeństwo obywatelskie i jego 

dynamika. Globalne i lokalne determinanty 
polskiego kontekstu politycznego i wpływ 
integracji na funkcjonowanie tego 
społeczeństwa

• Wprowadzenie do prawa wspólnotowego
• Wspólne polityki
• Wspólnotowe prawo gospodarcze

Program jest realizowany przez wybitnych 
wykładowców Centrum Europejskiego UW. 
Grupę tę tworząm.in.: prof. dr hab. Bronisław 
Misztal, dr Dariusz Milczarek, dr Jana 
Planavova-Latanowicz, dr Krzysztof Wielec
ki, dr Adam Ambroziak, dr Artur Adamczyk, 
dr Anna Ogonowska. Nad całością czuwa 
dyrektor CE prof. dr hab. A. Nowak. Oprócz 
materiałów zamieszczonych w Internecie słu
chacze korzystają także z tradycyjnego pod
ręcznika: „Integracja europejska. Wybrane 
problemy” pod redakcją D. Milczarka i A. Z. 
Nowaka, wydanego w 2003 roku przez Centrum 
Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. ■

Więcej:
www.come.uw.edu.pl I ise

Jak opowiedziałabyś
0 TYCH STUDIACH 
ZNAJOMYM?

ODPOWIEDZI ABSOLWENTÓW
II EDYCJI STUDIÓW

„Dobrze przygotowane pod względem 
merytorycznym wykłady. Dobry kontakt 
z wykładowcami. Studia na pewno godne 
polecenia, jednakże są też pewne 
mankamenty. W niektórych blokach 
tematycznych zabrakło dokładniejszych 
wyjaśnień zagadnień w wykładach.” 
Maciej Kazubek, 28 lat, absolwent 
Wydziału Prawa Uniwersytetu
Białostockiego

„Jeśli ktoś chciałby zdobyć ogólną wiedzę 
na temat UE, jej instytucji, celów i zadań, 
powinien koniecznie zainteresować się tymi 
studiami. Dostarczą one rzetelnej wiedzy na 
temat wszystkich aspektów UE. Studia przez 
internet to oszczędność czasu, który można 
przeznaczyć na indywidualną naukę.” 
Magdalena Kaczmarczyk-Koźluk, 
27 lat, absolwentka SGH

„Warto spróbować, miła atmosfera, ciekawi 
i przyjaźni ludzie, ciekawy zakres materiału.” 
Ireneusz Maliński, 37 lat, absolwent 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 
Pancernych, Ostrowiec Świętokrzyski

„Poleciłbym go znajomym, zaznaczając 
jednocześnie, że wyniosą z niego tyle, 
ile sami będą chcieli.”
Jurij Sadowski, 41 lat, prywatny przedsiębiorca

Roman Żyła jest wicedyrektorem 
Centrum Europejskiego UW, koor
dynatorem studiów europejskich, 
kierownikiem edycji internetowej.

Ika Jarzyńska jest magistrem nauk 
CA politycznych i integratorem na inter- 

netowych studiach podyplomowych 
Integracja Europejska

http://www.come.uw.edu.pl


Psychologia zmiany - internetowe studia podyplomowe
Grażyna Wieczorkowska, Iza Bednarczyk, Małgorzata Siarkiewicz

N
asze życie społeczne byłoby 

o wiele prostsze i przyjemniejsze, 
gdybyśmy znali podstawowe ograniczenia 
psychologiczne. Niestety, w szkole 

uczymy się wielu różnych faktów 
(o odległych planetach, złożach mineralnych, 
oceanach, wydarzeniach historycznych), 
a nikt nie uczy tego, jak planować swoje dzia
łania, radzić sobie z silnymi emocjami, zarów
no własnymi, jaki innych ludzi, w jaki sposób 
żyć harmonijnie w grupie itp.

Tej wiedzy nie posiadają absolwenci szkół śred
nich, nie mają jej także absolwenci kierunków 
niepsychologicznych. Aby dać szansę na jej zdo
bycie, uruchomiliśmy podyplomowe 
studia internetowe PSYCHOLOGIA ZMIANY 
(www.come.uw.edu.pl/psychologia).

Celem uruchomionych przez nas studiów jest 
nie tylko przekazanie wiedzy, ale także jej ukorze
nienie1. Na zajęciach analizujemy opisane przez 
studentów konkretne przypadki z życia codzienne
go. W takich analizach wiedza psychologiczna nie 
pozwala formułować „jedynie słusznych” odpowie
dzi, ponieważ prawa ustalone w naukach społecz
nych mają charakter związków statystycznych 
(zależność między X i Y przy ustalonym wpływie 
innych zmiennych), stąd zacierają się role między 
ekspertem i studentem. Premiowane jest nie doj
ście do prawidłowego rozwiązania problemu (bo 
ze zrozumiałych względów nie może być ono 
precyzyjnie wyznaczone), ale sposób myślenia 
wykorzystujący nowo zdobytą wiedzę. Łatwiej to 
osiągnąć na zajęciach internetowych, niż na zaję
ciach stacjonarnych (patrz model dydaktyczny).

1) Wieczorkowska, G. (2003). Internetowe podyplomowe studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Nowiny Psychologiczne, 2,87-96 oraz Wieczorkowska, G. (2004). 
Nauczanie psychologii w internecie - refleksje po roku... Nowiny Psychologiczne, 1,112-117.

Internetowe studia podyplomowe dają po
tężną dawkę wiedzy odpowiadającą 285 godzi
nom zajęć stacjonarnych, z których 17% jest 

realizowane w formie zajęć stacjonarnych, tak, 
aby studenci mogli się poznać z wykładowcami 
i ze sobą wzajemnie. Po takim pierwszym trady
cyjnym kontakcie interakcja w Internecie jest 
dużo prostsza. W formie stacjonarnej przepro
wadzane są też wszystkie egzaminy. Pierwszy 
semestr studiów obejmuje tylko trzy przedmioty, 
ale za to ściśle ze sobą zintegrowane. Nagmin
nym problemem na tradycyjnych studiach psy
chologicznych jest to, że każdy wykładowca 
zaczyna od przedstawienia metod badawczych, 
a program zajęć z psychologii społecznej pokry
wa się w części z programem zajęć z psycholo
gii ogólnej. Zajęcia internetowe są tak rozłożone 
w czasie, aby nie trzeba było powtarzać tych 
samych treści.

Zaczynamy od przedmiotu „Podstawowe 
metody badań w naukach społecznych”, 
w którego ramach omawiane są zarówno niein
wazyjne (różne rodzaje obserwacji zachowań, 
wypowiedzi, jak i sygnałów niewerbalnych, ale 
także analiza danych archiwalnych, m.in. prasy, 
programów TV, statystyk, reklam), jak i inwazyj
ne sposoby zbierania informacji (odpowiedzi na 
zadawane przez badacza pytania, zachowanie 
w stworzonych przez badacza sytuacjach). 
E-studenci uczą się oceniać doniesienia 
z badań, krytycznie analizować przedstawione 
liczby i wnioski.

Przedmiot „Podstawy psychologii ogól
nej” dostarcza wiedzy o podstawowych mecha
nizmach psychologicznych i różnicach indywi
dualnych. Uczestnicy nie tylko mają okazję za
poznać się z pojęciami temperamentu czy stylu 
poznawczego, ale mogą także wypełnić odpo
wiednie testy i - pamiętając z zajęć metodolo
gicznych o wszystkich ograniczeniach samoopi- 
su, jak również podejścia nomotetycznego 
w modelach psychologicznych - lepiej „poczuć" 
omawiane w podręcznikach zależności. Studen
ci mogą poznać swoje wyniki na tle wirtualnej 
klasy (każda osoba ma swój kod w postaci lite
ry), a także populacji, bo najczęściej dysponuje
my wynikami próby ogólnopolskiej. Pozwala to 
studentom przekonać się, że ich własne odpo
wiedzi często są bardzo różne od odpowiedzi 
innych, czyli uzmysłowić sobie, jak bardzo bała
mutny jest efekt „fałszywej powszechności”.

W czasie zajęć z podstaw psychologii 
społecznej uczymy się jak ludzie spostrzegają 
świat społeczny, myślą o nim, co kieruje ich 
zachowaniem. Metodyka zajęć jest analogiczna 
do przedstawionej powyżej. Studenci czytają 
fragmenty podręczników, odpowiadają na pyta
nia sprawdzające przyswojenie terminów, po
jęć, wyników badań. Zadaniem studentów jest 
opisanie przykładów z codziennego życia, 
w których można zaobserwować prawidłowości 

opisane w literaturze (ukorzenienie wiedzy) 
oraz udział w dyskusji.

Drugi semestr studiów poświęcony jest 
problematyce wpływu społecznego: na innych 
- przedmiot „Psychologia wpływu społeczne
go (zmiana postaw i zachowań grup)” lub na 
siebie samych - przedmiot „Zmiana własnych 
postaw i zachowań”. Pozostałe bloki tematycz
ne dotyczą zmiany postaw i zachowań w trzech 
dziedzinach:

@ Ogólnie pojętego zdrowia - przedmiot 
„Postawy i zachowania prozdrowotne".

@ Stosunku do obcych - temat ten 
jest szczególnie ważny w związku 
z postępującą globalizacją, otwieraniem 
granic, co wiąże się ze zwiększeniem 
migracji i konieczności współżycia 
z ludźmi często od nas odmiennymi 
- przedmiot „Postawy wobec 
migrantów i mniejszości etnicznych. 
Uwarunkowania postaw i możliwości 
ich zmiany”.

@ Wobec osób tej samej i odmiennej płci 
- przedmiot „Płeć jako czynnik różnicu
jący postawy wobec ról społecznych. 
Możliwości zmiany postaw”.

Wykładowcami wszystkich tych przedmio
tów są wybitni profesorowie i adiunkci skupieni 
w Instytucie Studiów Społecznych UW (Janusz 
Grzelak, Marek Okólski, Paweł Ostaszewski, 
Renata Siemieńska, Grażyna Wieczorkowska, 
Kazimierz Wrześniewski, Grażyna Kranas). Dla 
części z nich były to pierwsze w życiu zajęcia 
internetowe i entuzjazmem napawa fakt, że 
oglądając dotychczasowe wyniki tej formy edu
kacji uznali, że warto je prowadzić. Każdy wy
kładowca pracuje z asystentem (dr D. Król, 
dr D. Włodarczyk, mgr I. Zinserling, mgr A. Ka- 
złowska) pomagającym mu w przygotowaniu 
testów, komunikacji ze studentami. Opinie stu
dentów można przeczytać na stronie interneto
wej: www.come.uw.edu.pl. ■

Iza Bednarczyk
mgr psychologii, doktorantka ISS, 
pełni na studiach internetowych rolę 
integratora.

Małgorzata Siarkiewicz
mgr psychologii - jest integratorem 
na studiach internetowych.

http://www.come.uw.edu.pl/psychologia
http://www.come.uw.edu.pl


CO WARTO WIEDZIEĆ ZANIM ZACZNIEMY?
Piotr Kochański, Marcin Skład, Tomasz Rybicki, Adam Mańczuk, Bartek Michałowicz (Ekipa Informatyczna Come)

D
o prowadzenia edukacji 

internetowej potrzebne 
jest odpowiednie narzędzie 

informatyczne - PLATFORMA 

E-LEARNINGOWA.

Platform e-learningowych (zarówno 
komercyjnych np. Blackboard, WebCT, Lotus 
Learning Space jak i darmowych np. Moodle, 
ILIAS czy Claroline) jest bardzo wiele. Żadna 
z platform nie zmonopolizowała dotąd rynku. 
COME UW dysponuje platformą którą pracow
nicy UW mogą wykorzystywać do tworzenia 
kursów internetowych.

Platforma ta pozwala na:
tworzenie internetowych stron
pozwalających na udostępnianie, przechowywa
nie i administrowanie treścią dydaktyczną (pliki 
tekstowe, dźwiękowe, graficzne, wideo);

zarządzanie użytkownikami:

• administrowanie użytkownikami i ich prawami 
dostępu do poszczególnych funkcji i zasobów 
systemu,
• kontrolowanie i zapisywanie informacji 
o aktywności uczestnika (dane na temat rozwią
zanych testów, częstotliwości wizyt);

testowanie wiedzy:

• tworzenie testów,
• po rozwiązaniu testu użytkownik otrzymuje 
informację zwrotną o wyniku testu, który jedno
cześnie jest zapisywany wraz datą godziną 
i czasem rozwiązywania w bazie danych systemu;

informowanie o postępach:

• każdy uczestnik ma dostęp do wyników roz
wiązywanych przez siebie testów oraz/lub do 
informacji kierowanych indywidualnie do niego/ 
niej przez osobę prowadzącą kurs 
(dzienniczek),
• osoby upoważnione mają dostęp do indywi
dualnych i zbiorczych wyników wszystkich 
uczestników;

komunikację z/między uczestnikami 
szkolenia:

• asynchroniczną: grupa dyskusyjna, tablica 
wiadomości, dzienniczek zawierające wyniki 
testów dla każdego uczestnika indywidualnie), e-mail,
• synchroniczną: komunikacja w czasie rze
czywistym (czat lub telefon internetowy);

tworzenie raportów:

• wydarzenia związane z procesem szkolenia 
są zapisywane w systemie, co pozwala na mo
nitorowanie i analizowanie wyników poszczegól

nych osób. Na podstawie zgromadzonych 
w systemie danych tworzone są raporty dostar
czające informacji dotyczących przebiegu i efek
tów szkolenia.

Osoby zainteresowane tworzeniem 

programów (kursów) internetowych 
proszone są o kontakt z inż. Tomaszem 
Rybickim tomasz.rybicki@uw.edu.pl

Jednostki uniwersyteckie mogą 

zamawiać w COME warsztaty 
szkoleniowe na temat wykorzystania 
platformy e-leamingowej. Platforma ta 
może być także wykorzystywana jako 
wsparcie dla dydaktyki stacjonarnej.

Jak przygotować materiały?

Materiały kursowe mogą mieć kilka postaci:

tradycyjne-papierowe podręczniki
Można bardzo dużo energii poświęcić na przy
gotowanie materiałów dostępnych w Internecie.

Tworzenie podręczników multimedialnych jest 
bardzo kosztowne. My staramy się tam, gdzie to 
możliwe, wykorzystywać tradycyjne podręczniki 
(papierowe), przeznaczając naszą energię 
i fundusze na tworzenie form aktywizujących 
i sprawdzających wiedzę studenta. Doświadcze
nie uczy, że rzadko kto uczy się z ekranu kom
putera - większość osób drukuje materiały, bo - 
jak twierdzi - łatwiej im tak czytać i mogą to 
robić w autobusie, pociągu, wannie...

pliki tekstowe
Pliki stworzone przez edytor tekstów eksporto
wane są do formatu PDF. Format ten jest opty
malnym wyborem, gdyż umożliwia stały 
(niezależny od wykorzystywanego systemu ope
racyjnego) wygląd i wydruk pliku.

pliki dźwiękowe
Ich nagrywanie możliwe jest przy wykorzystaniu 
programu udostępnianego przez COME UW.

wykłady / prezentacje nagrane na klasyczne 
kasety VHS
Jeżeli dysponujemy materiałem z wykładu 
w postaci taśmy VHS, to by umożliwić jego od
czyt przy pomocy komputera, musimy go 
poddać:

• dygitalizacji (przechwytywaniu) tj. zmianie 
sygnału analogowego na cyfrowy - trzeba to 

zadanie powierzyć specjaliście, który dysponuje 
odpowiednia karta wideo. Łatwiej, gdy materiał 
ma już postać cyfrową np. został nagrany 
kamerą cyfrową. Wówczas musimy poddać go 
wyłącznie
• kodowaniu tj. przeprowadzić kompresję już 
cyfrowego pliku video do wybranego formatu. 
Istotą kodowania jest ograniczenie ilości 
informacji, którą zawiera plik cyfrowy. Dzięki 
odpowiedniej edycji, montażowi i kompresji 
powstaje plik o rozmiarach umożliwiających jego 
rozpowszechnianie, a także odtwarzanie przez 
standartowe wyposażony komputer (tj. 
posiadający kartę grafiki, kartę dźwiękową oraz 
oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie 
plików video). W niektórych przypadkach prze
chwytywanie i kodowanie obrazu przebiegają 
jednocześnie, a nawet w czasie rzeczywistym, 
ma to miejsce w przypadku transmisji na żywo 
i obrazów z kamer internetowych.

wykład można też nagrać w sposób 
profesjonalny
Ta najbardziej kosztowna forma możliwa jest do 
realizacji dla wykładów o bardzo szerokim gro
nie odbiorców, które będą udostępniane wszyst
kim w internecie (patrz strona 12 w tym nume
rze). Powołana przez Rektora Rada Programo
wa ustala zawartość tworzonej w ten sposób 
internetowej Antologii Wykładów Uniwersy
teckich. Osoby zainteresowane proszone są 
o kontakt z Marią Wilkin w COME UW (e-mail: 
maria.wilkin@uw.edu.pl).

CO JEST KONIECZNE, ABY 
WZIĄĆ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH 
INTERNETOWYCH?

Niezbędny jest, rzecz jasna, dostęp do in- 
ternetu, najlepiej w postaci stałego łącza. Wy
starczy standardowy komputer (szczegóły moż
na znaleźć na stronie: www.come.uw.edu.pl 
w dziale POMOC), wskazana jest karta dźwię
kowa, głośniki, standardowe oprogramowanie: 
przeglądarka internetowa Mozilla (Mozilla Fire- 
fox) lub Internet Explorer (w wersji co najmniej 
5.0 lub nowszej); darmowe oprogramowanie: 
Adobe Acrobat Reader; oraz oprogramowanie 
RealPlayer lub RealOne Player i java.

W skład ekipy informatycznej COME UW 
wchodzą: dr Piotr Kochański (z-ca dyrektora), 
Adam Mańczuk, inż. Tomasz Rybicki, 
mgr Marcin Skład, inż. Bartek Michałowicz

mailto:tomasz.rybicki@uw.edu.pl
mailto:maria.wilkin@uw.edu.pl
http://www.come.uw.edu.pl
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KURSY I STUDIA PRZEZ INTERNET
EUROPEISTYKA, PSYCHOLOGIA,PEDAGOGIKA, 
ANGIELSKI, PISMO MAJÓW UUIIIO^UW

Krzyżówka z nagrodami
Chcesz wygrać jedną z nagród? Wypełnij krzyżówkę w wersji elektronicznej dostępną 
na stronie www.come.uw.edu.pl

Wśród zwycięzców raz w miesiącu rozlosujemy następujące nagrody:
- 10% zniżka przy zapisie na internetowy kurs „Psychologia motywacji”
- lub książka E. Aronsona i G. Wieczorkowskiej „Kontrola naszych myśli i uczuć’
- lub koszulka COME UW (do wyboru)

Zapraszamy 
do zabawni

come«itw

HASŁA POZIOMO (zielone pola)

1. Kluczowy element uczenia się.
2. Utrudnia koncentrację na nauce.
3. Automatyczna reakcja wykorzystywana przez twórców reklam.
4. Udostępnia wykłady uniwersyteckie szerokiemu gronu.
5. Umożliwia uczestnikom kursu „internetową rozmowę”.
6. Chroni konto każdego z uczestników kursu.
7. Osoba wspierająca i motywująca studentów kursu do pracy.
8. Narzędzie niezbędne do prowadzenia kursu internetowego.
9. Służy do wyrażania emocji w internecie.
10. Jednostka UW zapewniająca sprawne działanie serwerów.
11. Możliwa już nie tylko stacjonarne, ale i przez internet.
12. Proces transferu wykładu zarejestrowanego analogowo do pliku cyfrowego.
13. Testy umożliwiające zapewniające otrzymanie natychmiastowej informacji zwrotnej.
14. Jednostka UW zajmująca się edukacją internetową.
15. Charakteryzuje kanał informacji.
16. Zróżnicowana indywidualnie, wymagana od każdego studenta.

E-learning na Uniwersytecie Warszawskim - dodatek do kwartalnika Uniwersytet Warszawski
Projekt graficzny i skład: Aneta Nowak, COME UW

http://www.come.uw.edu.pl
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