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Argumenty:
Łacina pomaga w nauce innych języków i dlatego powinna 1. 
być wprowadzona jak najwcześniej.
Łacina zapoznaje uczniów z kulturą europejską i daje im 2. 
płaszczyznę porozumienia z rówieśnikami z krajów UE.
Łacina i kultura antyczna wprowadzają w język używany  3. 
w wielu gałęziach nauki, pomagają odczytywać teksty współ-
czesnych nauk społecznych i przyrodniczych, jak również 
teksty literackie.
Łacina, nazywana „matematyką języków”, uczy logicznego 4. 
myślenia.
Nauka łaciny może stanowić model rozwijania pasji nauko-5. 
wej młodych ludzi, której podstawowym wyznacznikiem jest 
bezinteresowność poznawcza.
Łacina uczy otwartości na inną kulturę i tolerancji.6. 
Argument praktyczny: każdego roku kilkadziesiąt tysięcy 7. 
absolwentów polskich szkół ponadgimnazjalnych podejmu-
je studia na uczelniach wyższych w krajach zachodnich, 
gdzie na wielu kierunkach humanistycznych wymagane jest 
zdanie osobnego egzaminu z łaciny.

Jak wprowadzić łacinę do gimnazjum?
Proponujemy dwa rozwiązania:

Język łaciński wprowadzony zostaje we wszystkich gimna-1. 
zjach jako drugi język obcy do wyboru.
Wprowadzenie w wybranych gimnazjach języka łacińskie-2. 
go jako trzeciego języka obcego. Proponujemy, aby MEN 
ogłosiło konkurs dla szkół, chętnych do wdrożenia nauki 
języka łacińskiego jako trzeciego języka obcego. Jesteśmy 
gotowi pomóc MEN w zorganizowaniu takiego konkursu.  
Jego zwycięzcy otrzymywaliby pulę pieniędzy na organiza-
cję nauczania języka łacińskiego w swoich szkołach. Można 
oczywiście ograniczyć liczbę beneficjentów takiego konkur-
su, co spowoduje, że budżet państwa poniesie jedynie mi-
nimalne koszty.

Przygotowali: 
Rafał Toczko, Barbara Bibik, Damian Jasiński

09.06.2011, godz. 17.30, Mała Aula
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Wojciech Walanus, Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem  
w Muzeum Zamkowym w Malborku i zaginione retabulum z Dzie-
duszyc / Diedersdorf w Nowej Marchii. Ze studiów nad oddziały-
waniem Hansa Leinbergera

10.06.2011, godz. 13.15, Mała Aula
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Aleksandra Borowiec, Le chasteau de virginité Juraja 
Slovinca jako projekt świata wewnętrznego kobiety konsekro-
wanej

13.06.2011, godz. 11.00, Mała Aula
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Andrzej Mączyński, 200 lat austriackiego kodeksu cywilnego 
z perspektywy polskiej

14.06.2011, godz. 11.15, Mała Aula
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Mgr Paweł Jarosz, Stan źródeł archeologicznych z III tys. przed Chr.  
w prawym dorzeczu górnego Dniestru

15.06.2011, godz. 16.15, Mała Aula
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. Romuald Schild, Polskie badania archeologiczne epoki  
kamienia w Afryce Północno-Wschodniej

16.06.2011, godz. 15.15, Mała Aula
Posiedzenie naukowe Komisji PAU „Fides et Ratio”
Ks. prof. Michał Heller, Program filozoficzny Józefa Życińskiego

16.06.2011, godz. 15.00, sala 26
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Tomasz Makowski, Współpraca Biblioteki Narodowej z insty-
tucjami polonijnymi

17.06.2011, godz. 11.00, Mała Aula
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Stanisław Stabryła, Horacy i rzymska kultura literacka

17.06.2011,
Na szlakach życia i nauki – Andrzej Pelczar (1937–2010)
Otwarcie wystawy:
godz. 14.30, sala wystawowa Archiwum Nauki PAN i PAU
Sesja naukowa:
godz. 15.30, Duża Aula PAU

17–18.06.2011, sala 24
Sesja naukowa Komisji Kultury Słowian PAU
Chrześcijaństwo wobec problemów współczesnego świata

Wydarzenia

Kolejnym gościem Kawiarni Naukowej Polskiej Akade-
mii Umiejętności i „Dziennika Polskiego” będzie prof. Roman 
Kuźniar z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwer-
sytetu Warszawskiego.

Prof. Kuźniar jest absolwen-
tem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk  
Politycznych Uniwersytetu War-
szawskiego. W 1981 roku uzyskał 
stopień doktora, zaś w 1990 dok-
tora habilitowanego nauk huma-
nistycznych. W 2001 uzyskał ty-
tuł profesora. Jest pracownikiem 
naukowym Instytutu Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu 
Warszawskiego, w 1992 został kie-
rownikiem Zakładu Studiów Strate-
gicznych. W 1995 został członkiem 
polskiej delegacji do Komisji Praw 
Człowieka ONZ. 

W 1990 rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych. Był m.in. dyrektorem Departamentu Planowania  
i Analiz (1992–1994), ministrem pełnomocnym w Stałym Przed-
stawicielstwie RP przy ONZ w Genewie (1994–1998). W latach 
2003–2005 pełnił funkcję dyrektora Akademii Dyplomatycznej 
MSZ, a przez następne dwa lata był dyrektorem Polskiego In-
stytutu Spraw Międzynarodowych. Po utworzeniu rządu Donal-
da Tuska został doradcą ministra obrony narodowej Bogdana 
Klicha. W październiku 2010 roku został powołany na doradcę 
prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw międzyna-
rodowych.

Krakowianie mieli okazję poznać jego poglądy podczas 
m.in. spotkań w PAU i Wydawnictwie Literackim. W czasie po-
siedzenia Komisji Spraw Europejskich PAU przed trzema laty 
przedstawił wykład pt. „Polska wobec tożsamości międzyna-
rodowej Unii Europejskiej”, zaś w Sali Mehofferowskiej Wy-
dawnictwa Literackiego, wraz z prof. Andrzejem Manią z UJ, 
mówił o konfliktach cywilizacyjnych – o erozji, jakiej poddawa-
na jest cywilizacja Zachodu, oraz zagrożeniach zewnętrznych,  
na jakie jest narażona. 

W poniedziałek, 13 czerwca br. o godz. 18.15 w Dużej 
Auli PAU prof. Roman Kuźniar przedstawi wykład pt. „Polska 
wobec Europy i świata po kryzysie 2008”.

MARIAN NOWy

Prof. Roman Kuźniar w Kawiarni Naukowej

Zapraszamy na posiedzenia, które odbędą się
w gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie
Informacje na temat posiedzeń i konferencji można
znaleźć na stronie internetowej PAU (www.pau.krakow.pl)

http://pau.krakow.pl/

