Zakończyła się tegoroczna edycja „Wioski Olimpijskiej”
2019-08-22
We wtorek, 20 sierpnia zakończył się akademicki obóz „Wioska Olimpijska”, organizowany
przez Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile. Przez dziewięć dni najlepsi licealiści i
licealistki z całej Polski uczestniczyli w autorskich seminariach, wykładach gościnnych i
wspólnym poznawaniu Krakowa. Po wspólnie spędzonych w naszym mieście chwilach
pożegnania z nowymi przyjaciółmi nie były łatwe.

W „Wiosce Olimpijskiej” udział wzięło 25 uczniów i uczennic, będących laureatami i
finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Atrakcji zarówno naukowych jak
i kulturalnych nie brakowało – wieczór inaugurujący wydarzenie odbył się w Dworku
Białoprądnickim, a uświetnił go przejmujący osobisty wykład „Żeby inny nie był obcy”
znanego psychoterapeuty i kierownika Katedry Psychiatrii Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Bogdana de Barbaro,
a następnie uroczysta kolacja.
W trakcie kolejnych dni stypendyści i stypendystki uczestniczyli w dwóch wybranych
przez siebie seminariach prowadzonych przez członków i członkinie Collegium
Invisibile, dotyczących między innymi integracji europejskiej, molekularnych podstaw
procesu nowotworzenia, literatury angielskiej XX wieku, historii sztuki barokowej czy
awangardowej. Organizatorzy zgodnie podkreślają, że prowadzenie zajęć dla młodych
ludzi pełnych pasji, głodnych wiedzy i gotowych do dyskusji było czystą
przyjemnością i – przy okazji – świetną zabawą.
– Wioska to możliwość inspirowania niezwykłych ludzi z różnych dziedzin; dyskusje z
warsztatów oraz wieczornych wykładów często przenosiły się w kuluary – mówi
Jędrzej Jaworski z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
– W naszych warsztatach postawiliśmy na samodzielność uczniów. (...) Staraliśmy się
stworzyć im sprzyjające warunki do kreatywnego rozwiązania problemów i
podejmowania nowych wyzwań – dodaje Paweł Neumann-Karpiński z Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Oprócz konwersatoriów i zwiedzania Krakowa w trakcie obozu odbyło się również
sześć wykładów gościnnych prowadzonych przez zaproszonych profesorów
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Angażujący wykład o kondycji humanistyki i studiach
nad pamięcią poprowadziła dr hab. Roma Sendyka, rewelacyjny wykład o fizyce
niepoważnej – dr Michał Krupiński. O liberaturze i powieści Jamesa Joyce’a
opowiedziała dr hab. Katarzyna Bazarnik, o niekonstytucyjnych zmianach konstytucji
prof. Piotr Mikuli. Całość zamknął natomiast świetny wykład o świadomości prof.
Michała Wierzchonia.
Mimo intensywnego planu akademickiego nie zabrakło też czasu na nieformalną
integrację, zwiedzanie Krakowa i skorzystanie z jego bogatej oferty kulturalnej. Pod
przewodnictwem Krzysztofa Grzegorczyka i Marka Świdraka, absolwentów
krakowskiej historii sztuki, licealiści poznawali sekrety architektury sakralnej,
natomiast Muzeum Sztuki Współczesnej przybliżyła im Agata Iżykowska-Uszczyk.

Uczestnicy obozu również nie stronią od komplementów. – Jedną z zalet „Wioski” było
skrócenie dystansu między uczniami a tutorami, którzy byli dla nas jednocześnie
mentorami i starszymi kolegami, dzięki czemu nasze dyskusje były otwarte,
kreatywne i kształcące, czy to te na temat filozofii państwa, czy wizji integracji
europejskiej – mówi Adrian Żądło, finalista Olimpiady Historycznej, który wkrótce
zostanie studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim.
Magdalena Gabrysiak, która za ponad miesiąc rozpocznie studia literaturoznawcze na
Uniwersytecie w Cambridge, podkreśla z kolei, że zajęcia na poziomie akademickim
„otwierały tematy do długich dyskusji, które przebiegały zawsze w atmosferze
otwartości na wiedzę oraz wrażliwość drugiej osoby”.
– „Wioska Olimpijska” była dla mnie okazją do poznania wspaniałych ludzi i
rozwinięcia nowego spojrzenia na sztukę i nauki humanistyczne” – podsumowuje
Lena Lewandowska, laureatka Olimpiady Artystycznej (sekcja historii sztuki).
– „Wioska” to przede wszystkim rewelacyjna grupa zmotywowanych do działania,
ambitnych i pełnych humoru młodych ludzi. Prowadzenie dla nich zajęć jest samą
przyjemnością – podsumowuje koordynatorka wydarzenia Aleksandra Majak z
Uniwersytetu Oksfordzkiego.
Wydarzenie objęte było honorowym patronatem prezydenta Krakowa oraz rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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