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Wstęp

Program Edukacyjny KRUK powstał w ramach projektu, którego głównym 
celem było wspieranie realizacji trzeciej misji uczelni. Trzecia misja to, 
obok kształcenia i działalności naukowo-badawczej, budowanie i dbałość 
o relacje z szeroko pojętym otoczeniem uczelni. Relacje te mają na celu 
upowszechnianie i wdrażanie wyników badań oraz popularyzację nauki, 
gdyż instytucje akademickie powinny angażować się w procesy społeczne 
na wszystkich ich poziomach. 

Nadnotecki Instytut UAM w Pile od lat zaangażowany jest w liczne, nader 
różnorodne działania, wspierające rozwój lokalnych społeczności w subre-
gionie północnej Wielkopolski. Szczególne miejsce w tych działaniach 
zajmuje przyrodnicza i kompetencyjna edukacja dzieci i młodzieży, ukie-
runkowana na wspieranie aktywności poznawczej tych ostatnich. Od lat 
wspieramy także lokalnych nauczycieli w planowaniu i realizacji działań 
edukacyjnych, odpowiadających na aktualne wyzwania pedagogiczne 
oraz te, które związane są z ochroną środowiska. Ponieważ ciągle chcemy 
uczyć (w tym się) coraz lepiej, postanowiliśmy rozpocząć podejmowanie 
kolejnych, nowych wyzwań.

Nasz zespół to grono przyrodników, którym szczególnie na sercu leży 
ochrona przyrody i proekologiczny rozwój młodych ludzi. Pilne wyzwania 
edukacyjne, związane z galopującą w naszą stronę groźbą katastrofy kli-
matycznej i kryzysu bioróżnorodności, stały się dla nas punktem wyjścia 
do wkroczenia na ścieżkę pogłębionej refleksji nad efektywnością wycho-
wawczą systemu edukacji. Pod lupę wzięliśmy edukację kompetencyjną 
młodzieży, i tak, w naszym pilskim, akademickim i edukacyjnym gnieź-
dzie, wykluł się Program Edukacyjny KRUK. 
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Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ideami i refleksjami, które 
towarzyszyły nam podczas jego tworzenia i realizacji, założonymi przez 
nas celami dydaktycznymi i wychowawczymi, wystawionymi nam opi-
niami i ocenami, opracowanymi programami zajęć oraz ze swoistym spra-
wozdaniem z jego realizacji, w postaci scenariuszy zajęć. Liczymy na to, 
iż spotkanie z KRUK-iem będzie dla Czytelników ciekawą i inspirującą 
przygodą edukacyjną.

Jako zespół realizatorów Programu Edukacyjnego KRUK chcielibyśmy 
w pierwszej kolejności z całego serca podziękować absolutnie wszystkim 
uczniom i uczennicom, biorącym udział w realizowanych przez nas za-
jęciach edukacyjnych. Dziękujemy Wam za ogrom pracy włożony w zaję-
cia, za szczere zaangażowanie i moc energii, wzruszeń i nadziei, którymi 
nas obdarowaliście. Wyjątkowe podziękowania kierujemy także w stronę 
wspaniałych, zaangażowanych i niezwykle ambitnych studentów i stu-
dentek Pedagogicznego Uniwersytetu Drugiego Wieku. Spotkania z Wami 
były dla nas szalenie inspirujące, bardzo się też cieszymy, że nasza współ-
praca wciąż trwa, a planujemy już kolejne wspólne podróże edukacyjne!

Ogromne podziękowania pragniemy także skierować w stronę wszystkich 
osób, w sposób szczególny zaangażowanych w projekt, na różnych jego 
etapach oraz poziomach, w tym w szczególności:

 ▶ Pani Magdalenie Ozdze, bez której wiedzy, wytrwałości, wyrozu-
miałości i skrupulatności w ciężkiej walce z organizacją technicz-
ną oraz przerażającą papierologią projekt w ogóle nie miałby szans 
na realizację, 

 ▶ Prof. zw. dr hab. Agnieszce Cybal-Michalskiej, Prof. zw. dr. hab. Zbysz-
ko Melosikowi, Prof. UŚ, dr. Markowi Kaczmarzykowi, Prof. UAM, 
dr. hab. Jackowi Pyżalskiemu, Prof. UWM, dr. hab. Stanisławowi Cza-
chorowskiemu, Prof. CFT PAN, dr. hab. Lechowi Mankiewiczowi, 
Prof. UAM, dr. hab. Markowi Budajczakowi oraz Marcinowi Zarodowi 
za ogrom inspiracji pedagogicznych oraz bezcenne dla nas osobiście 
oraz dla całego programu wsparcie naukowe,

 ▶ dr Małgorzacie Burzyńskiej, dr Monice Kłos i Izabelli Bartol z Pra-
cowni Edukacji i Coachingu, które wprowadziły nas w zupełnie nowy 
wymiar pracy wychowawczej i otoczyły przyjaznym ramieniem w sy-
tuacjach kryzysowych, 
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 ▶ Pani Indze Małeckiej, Panu Grzegorzowi Bogaczowi oraz Panu Bory-
sowi Kali, którzy z ramienia Instytucji Współpracujących w projek-
cie służyli nam zawsze wsparciem merytorycznym i organizacyjnym,

 ▶ Paniom Katarzynie Kwaśnik i Joannie Stachowiak z Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli w Pile, za pomoc w urzeczywistnianiu naszych 
niektórych, śmiałych pomysłów dydaktycznych,

 ▶ Paniom Elżbiecie Misiornej, Alinie Skrobek, Alicji Kołodziejczyk, 
Marii Nowaczyk i Katarzynie Kordus, które wspaniale wprowadziły 
nas w zaczarowane edukacyjnie miejsca swojej pracy podczas wizyt 
studyjnych Pedagogicznego Uniwersytetu Drugiego Wieku,

 ▶ Panom i Paniom Dyrektorom szkół, którzy/które wyrazili/wyraziły 
zgodę na udział swoich podopiecznych w naszym programie oraz 
bardzo pomocnym i zawsze uśmiechniętym Paniom i Panom Opie-
kunom wszystkich grup uczniowskich,

 ▶ Panu Dawidowi Plebanikowi, Panu Radosławowi Michałkowi i Panu 
Dominikowi Ślebiodzie, bez których nasz projekt w sieci w ogóle by 
nie zaistniał. Szczególnie dziękujemy Panu Dawidowi za czujność, 
bez której wykład Profesora Jacka Pyżalskiego usłyszałyby tylko oso-
by z pierwszego rzędu naszej auli,

 ▶ Paniom Danucie Kitowskiej i  Annie Jakubowskiej, które wspie-
rały nas swoją fachową wiedzą, niezbędną w  zapewnieniu rów-
nego dostępu do programu wszystkim uczniom i  uczennicom 
z niepełnosprawnościami,

 ▶ Pani Karolinie Skotarczak-Dobrzyńskiej za wspaniały wirtualny esca-
pe room, który godnie reprezentował naszą uczelnię w czasach, gdy 
nie mogliśmy nikogo zaprosić w jej mury,

 ▶ Pani Magdalenie Kortas, Panu Mateuszowi Rauhutowi oraz wszyst-
kim wolontariuszom, za pomoc w przygotowaniu i wysyłce mate-
riałów informacyjnych i edukacyjnych oraz za każde dobre słowo 
i wsparcie, które pomagało nam w trudniejszych chwilach, 

 ▶ Państwu Lidii i Jarosławowi Woźniczkom, których przepyszne i eko-
logiczne poczęstunki rozpieszczały nasze podniebienia i tworzyły 
wspaniałą atmosferę dla wielu wspólnych rozmów,
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 ▶ panom portierom i konserwatorom oraz paniom w szatni, za zawsze 
pomocną dłoń i uśmiech, który witał nas wszystkich w progach Nad-
noteckiego Instytutu UAM w Pile, 

 ▶ paniom i panom sprzątającym, za ogromną wyrozumiałość dla wie-
lu nieprzewidzianych skutków działań twórczych naszej młodzieży 
oraz niezamierzonych, ale czasem uciążliwych niedopatrzeń porząd-
kowych osób prowadzących

oraz naszym wspaniałym rodzinom i przyjaciołom, którzy na okres reali-
zacji Programu Edukacyjnego KRUK musieli wykazać się ogromem wy-
rozumiałości, zrozumienia i cierpliwości dla wielu naszych fizycznych 
i mentalnych nieobecności, dla wachlarza różnych emocji i sporej liczby 
nadgodzin!

Iwona Kukowka
Paweł M. Owsianny

Mateusz Gutowski

MIEJSCE NA NOTATKI
Czego oczekuję po lekturze?
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