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UG no mi no wa ny do Na gro dy 
Krysz ta ło wej Bruk sel ki
Uni wer sy tet Gdań ski zo stał no mi no wa ny

do Na gro dy Krysz ta ło wej Bruk sel ki. Jest 

to na gro da przy zna wa na na ukow com 

i przed się bior stwom za wy bit ne osią gnie -

cia w pro mo cji i re ali za cji pro gra mów ba -

daw czych Unii Eu ro pej skiej. W tym ro ku

zo sta nie ona wrę czo na po raz szó sty naj -

lep szym uczest ni kom 7. Pro gra mu Ra mo -

we go UE. Zwy cięz cy zo sta ną wy ło nie ni 

w trzech ka te go riach: dla naj lep szej jed -

nost ki ba daw czej (do tej ka te go rii zo stał

zgło szo ny UG), naj lep sze go przed się bior -

stwa oraz dla in dy wi du al nych na ukow ców.

Roz strzy gnię cie kon kur su na stą pi pod czas

ga li za pla no wa nej na 28 li sto pa da br. 

w War sza wie.

No mi na cje do na gro dy in dy wi du al nej są

ty po wa ne spo śród pro po zy cji nad sy ła nych

przez śro do wi sko na uko we. W dwóch po -

zo sta łych ka te go riach pod sta wą no mi na cji

jest sta ty stycz na ana li za udzia łu w pro gra -

mie ra mo wym.
.kpk.gov.pl/krysz ta lo wa_bruk sel ka

/2013/in dex.html

Pro jek ty z UG na gro dzo ne 
przez NCBiR
Dwa pro jek ty z UG zna la zły się wśród 

na gro dzo nych w kon kur sie Na ro do we go

Cen trum Ba dań i Roz wo ju do ty czą cym pro -

gra mów roz wo ju uczel ni we współ pra cy 

z part ne ra mi za gra nicz ny mi. Pro jekt „In ter -

dy scy pli na ry Do cto ral Stu dies in Ma the ma -

ti cal Mo del ling” Wy dzia łu Ma te ma ty ki, Fi zy ki

i In for ma ty ki za jął pierw sze miej sce, na to -

miast pro jekt „Uni wer sy tet ju tra: umię dzy -

na ro do wie nie kształ ce nia w Uni wer sy te cie

Gdań skim po przez współ pra cę z Uni wer sy -

te tem Ho uston -Do wn town” – miej sce dzie -

wią te. Lau re aci kon kur su otrzy ma li do fi nan -

so wa nie, obej mu ją ce mię dzy in ny mi: przy-

go to wa nie i re ali za cję no wych kie run ków dla

stu den tów i dok to ran tów, zmo der ni zo wa nie

już ist nie ją cych pro gra mów kształ ce nia,

współ pra cę uczel ni z pra co daw ca mi, or ga -

ni zo wa nie sta ży i szko leń w wio dą cych za -

gra nicz nych ośrod kach aka de mic kich i na -

uko wo -ba daw czych, sty pen dia dla mło dych

na ukow ców i pro fe so rów wi zy tu ją cych.

Kwo ta do fi nan so wa nia pro jek tu „In ter di -

sci pli na ry Do cto ral Stu dies in Ma the ma ti -

cal Mo del ling”  to 1 184 757,50 zł. W ra -

mach pro jek tu, któ ry bę dzie re ali zo wa ny

we współ pra cy z Uni wer sy te tem w Ghent,

zo sta nie wy pra co wa ny no wo cze sny mo del

stu diów dok to ranc kich. Ko lej nym eta pem

bę dzie przy go to wa nie i otwar cie w ro ku

aka de mic kim 2014/2015 stu diów dok to -

ranc kich w ję zy ku an giel skim In ter di sci pli -

na ry Do cto ral Stu dies in Ma the ma ti cal Mo -

del ling oraz ich pro wa dze nie do koń ca

trwa nia pro jek tu. Dok to ran ci bio rą cy udział

w pro jek cie zo sta ną ob ję ci rocz nym pro -

gra mem sty pen dial nym i pro gra mem sta ży

za gra nicz nych oraz bę dą uczest ni czyć 

w spe cja li stycz nych warsz ta tach. Wspar -

ciem ob ję ci zo sta ną tak że pra cow ni cy Wy -

dzia łu Ma te ma ty ki, Fi zy ki i In for ma ty ki.

Dru gi pro jekt: „Uni wer sy tet ju tra: umię -

dzy na ro do wie nie kształ ce nia w Uni wer sy te -

cie Gdań skim po przez współ pra cę z Uni wer -

sy te tem Ho uston -Do wn town” otrzy mał do fi -

nan so wa nie w wy so ko ści 3 344 103,00 zł.

Ce lem te go pro jek tu, re ali zo wa ne go we

współ pra cy z Uni wer sy te tem Ho uston -

-Do wn town, jest umię dzy na ro do wie nie

kształ ce nia w UG przez mię dzy in ny mi
w w w

E
me ry to wa ny pra cow nik Stu dium Wy -
cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu UG, 
An drzej Sem bo row ski, zdo był dwa

brą zo we me da le pod czas XX Mi strzostw
Świa ta We te ra nów w Lek kiej Atle ty ce, któ -
re ro ze gra no w bra zy lij skim Por to Ale gre.
Pierw szy me dal An drzej Sem bo row ski
zdo był w pchnię ciu ku lą, uzy sku jąc wy nik
13,43 m, co jest re kor dem Pol ski, dru gi
brą zo wy me dal – w pię cio bo ju rzu to wym
(rzut mło tem, pchnię cie ku lą, rzut dys -
kiem, oszcze pem i cię żar kiem), za wy nik
3656 pkt.

W su mie Pol skę na mi strzo stwach świa -

ta we te ra nów re pre zen to wa ło 29 za wod ni -

czek i za wod ni ków, któ rzy zdo by li 26 me da li

(5 zło tych, 12 srebr nych i 9 brą zo wych).

lekkOaTleTyczNe
medale aNdrzeja
SembOrOwSkiegO
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wpro wa dze nie do pro gra mów stu diów

przed mio tów w ję zy ku an giel skim oraz

spe cja li stycz nych kur sów w ję zy ku an giel -

skim z za kre su przed się bior czo ści. Zo sta -

nie też przy go to wa ny por tal in for ma cyj no -

-re kru ta cyj ny dla kie run ków stu diów 

i przed mio tów do wy bo ru w ję zy ku an giel -

skim. W ra mach pro jek tu prze pro wa dzo na

zo sta nie kom plek so wa ana li za go spo dar cza

uwzględ nia ją ca po trze by i wy ma ga nia ryn -

ku pra cy, uczel ni, po rów na ny zo sta nie za -

kres i spo sób współ pra cy mię dzy przed się -

bior stwa mi a uczel nia mi w Pol sce i w USA

oraz bench mar king. Po nad to po wsta nie

kurs e -le ar nin go wy w ję zy ku an giel skim

dla dok to ran tów z za kre su przed się bior -

czo ści mię dzy na ro do wej. Zor ga ni zo wa ne

bę dą sta że dla stu den tów UG w Pol sce 

i w USA. We współ pra cy z part ne rem wy -

pra co wa ne zo sta nie po dej ście dla roz wo ju

e -le ar nin gu aka de mic kie go, a pra cow ni cy

aka de mic cy UG ob ję ci zo sta ną pro gra mem

sta ży w USA. W re ali za cję pro jek tu za an -

ga żo wa ni są pra cow ni cy Mię dzy uczel nia -

ne go Wy dzia łu Bio tech no lo gii, Wy dzia łu

Eko no micz ne go, Hi sto rycz ne go, Oce ano -

gra fii i Geo gra fii, Na uk Spo łecz nych i Za -

rzą dza nia.

Na bór do Gdań skie go Fun du szu Sty -
pen dial ne go MENTOR
Roz po czął się na bór sty pen dy stów i men -

to rów do I edy cji Gdań skie go Fun du szu

Sty pen dial ne go MENTOR, skie ro wa ne go

mię dzy in ny mi do stu den tów, dok to ran tów

i pra cow ni ków UG. Fun dusz ten uła twia

mło dzie ży, ma ją cej po my sły na przy szłość,

ale bo ry ka ją cej się z pro ble ma mi na tu ry

spo łecz no -eko no micz nej, re ali za cję swo ich

pro jek tów. Rów no cze śnie stwa rza oka zję

do za an ga żo wa nia się w ra mach wo lon ta -

ria tu, po le ga ją ce go na, otwar tym na po -

trze by in nych, dzie le niu się wła snym do -

świad cze niem ży cio wym i edu ka cyj nym.

Ko or dy na to rem Fun du szu z ra mie nia UG

jest pro dzie kan ds. stu denc kich i współ pra -

cy mię dzy na ro do wej Wy dzia łu Na uk Spo -

łecz nych, dr Adam Jagiełło-Rusiłowski  .
O przy ję ciu do Fun du szu w przy pad ku

sty pen dy stów de cy do wać bę dą kry te ria

spo łecz no -eko no micz ne oraz po mysł i pre -

zen ta cja pro jek tu, w przy pad ku men to rów

– mo ty wa cja, chęć dzie le nia się wła snym

cza sem, wie dzą i do świad cze niem. Re kru -

ta cja od by wa się do 22 grud nia 2013 ro ku. 

Do ku men ty apli ka cyj ne, po bra ne ze

stro ny in ter ne to wej, moż na skła dać bez po -

śred nio w biu rze Fun du szu, prze słać pocz -

tą tra dy cyj ną lub elek tro nicz ną (w te ma cie

pro szę po dać: Men tor – apli ka cje).

Do ku men ty są do stęp ne na stro nie:

.fun dusz -men tor.pl/re kru ta cja

Adres: Fundusz Stypendialny MENTOR 

Gdańsk, ul. Gościnna 14

e-mail: m.frieske@gfis.pl

Szczegółowe informacje: 
tel.: 58 304 99 56; 507 565 990 

e-mail: m.frieske@gfis.pl 

(temat: Mentor – informacje)

w w w

E
me ry to wa ny pra cow nik Stu dium Wy -
cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu UG, 
An drzej Sem bo row ski, zdo był dwa

brą zo we me da le pod czas XX Mi strzostw
Świa ta We te ra nów w Lek kiej Atle ty ce, któ -
re ro ze gra no w bra zy lij skim Por to Ale gre.
Pierw szy me dal An drzej Sem bo row ski
zdo był w pchnię ciu ku lą, uzy sku jąc wy nik
13,43 m, co jest re kor dem Pol ski, dru gi
brą zo wy me dal – w pię cio bo ju rzu to wym
(rzut mło tem, pchnię cie ku lą, rzut dys -
kiem, oszcze pem i cię żar kiem), za wy nik
3656 pkt.

W su mie Pol skę na mi strzo stwach świa -

ta we te ra nów re pre zen to wa ło 29 za wod ni -

czek i za wod ni ków, któ rzy zdo by li 26 me da li

(5 zło tych, 12 srebr nych i 9 brą zo wych).

Za gro żo ne ga tun ki or ga ni zmów ży ją cych na wy dmach i sol ni skach bę dą mo gły prze -

trwać dzię ki pro jek to wi „Za cho wa nie i ochro na ex −si tu wy bra nych ga tun ków nad mor -

skich sie dlisk przy rod ni czych”, któ ry zre ali zo wa ny zo sta nie na te re nie Sta cji Bio lo -

gicz nej UG w Gór kach Wschod nich. Pro jekt bę dzie prowadzony przez Fun da cję

Roz wo ju Uni wer sy te tu Gdań skie go we współ pra cy ze Sta cją Bio lo gicz ną Wy dzia łu

Bio lo gii Uni wer sy te tu Gdań skie go oraz ter mi na lem kon te ne ro wym DCT Gdańsk SA.

Głów nym je go ce lem bę dzie stwo rze nie miej sca prze trwa nia i ochro ny nad mor skich

ga tun ków wy dmo wych i sol ni sko wych, któ rych po pu la cje w szyb kim tem pie zmniej -

sza ją are ał swo je go wy stę po wa nia w wy ni ku zaj mo wa nia i prze kształ ca nia ich na tu -

ral nych sie dlisk. 

Do naj waż niej szych ga tun ków bra nych pod uwa gę w pro jek cie na le żą: mi ko ła jek

nad mor ski (Eryn gium ma ri ti mum), ru kwiel nad mor ska (Ca ki le ma ri ti ma), ko can ki pia -

sko we (He li chry sum are na rium), so lan ka kol czy sta (Sal so la ka li subsp. ka li) i aster sol -

ny (Aster tri po lium). W ra mach pro jek tu pla no wa na jest me ta plan ta cja (prze nie sie nie)

ga tun ków wy dmo wych i sol ni sko wych na stwo rzo ne dla nich wcze śniej no we sie dli -

ska. Wy ko na na rów nież zo sta nie in fra struk tu ra tech nicz no -dy dak tycz na, któ ra umoż -

li wi z jed nej stro ny ich za bez pie cze nie i funk cjo no wa nie w no wym oto cze niu, a z dru -

giej stro ny po zwo li na udo stęp nie nie w ce lach edu ka cyj no -dy dak tycz nych

chro nio nych ga tun ków.

Stwo rze nie no wych sie dlisk dla za gro żo nych ga tun ków spo wo do wa ne jest pla no -

wa ną roz bu do wą dzia ła ją ce go już ter mi na lu kon te ne ro we go DCT Gdańsk SA. No we

in we sty cje obej mo wać bę dą pas brze gu mor skie go, za rzą dza ne go w prze szło ści

przez Port Pół noc ny w Gdań sku, któ ry w la tach 70. i 80. XX wie ku pod le gał bar dzo

sil nym prze kształ ce niom (wy ko na no wów czas mię dzy in ny mi umoc nie nia opa sko we

frag men tu brze gu, be to no we lub as fal to we dro gi i ścież ki). Pod ko niec lat 80., w wy -

ni ku za prze sta nia prac, wie le cen nych ga tun ków osie dli ło się w tych miej scach spon -

ta nicz nie.

Pierw szym eta pem re ali za cji pro jek tu by ło pod pi sa nie trój stron ne go li stu in ten cyj -

ne go w ce lu stwo rze nia wy dmy na te re nie Sta cji Bio lo gicz nej UG.

OchrONa zagrOżONych
gaTuNków w STacji
biOlOgiczNej ug
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P
ro fe sor Ma rek Żu kow ski z UG otrzy mał w ostat nim cza sie
dwie pre sti żo we na gro dy: Na gro dę Fun da cji na rzecz Na uki
Pol skiej oraz Na gro dę Na uko wą im. Ma rii Skło dow skiej -

-Cu rie Pol skiej Aka de mii Na uk w dzie dzi nie fi zy ki. 

Na gro da Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej, ma ją ca 20-let nią

tra dy cję, jest jed nym z naj waż niej szych wy róż nień dla pol skich

na ukow ców, przy zna wa nym za wy bit ne osią gnię cia i od kry cia

na uko we, któ re prze su wa ją gra ni ce po zna nia i otwie ra ją no we

per spek ty wy po znaw cze, wno szą wy bit ny wkład w po stęp cy -

wi li za cyj ny i kul tu ro wy na sze go kra ju oraz za pew nia ją mu zna -

czą ce miej sce we współ cze snej na uce świa to wej. Z te go wzglę -

du okre śla się ją czę sto mia nem „Pol skie go No bla”, a każ de go

ro ku otrzy mu je ją tyl ko czte rech wy bit nych na ukow ców. Pro fe -

sor Żu kow ski otrzy mał na gro dę za ba da nia wie lo fo to no wych

sta nów splą ta nych, któ re do pro wa dzi ły do przy czy no wo ści in -

for ma cyj nej ja ko za sa dy fi zy ki. Ba da nia te pozwoliły na opra co -

wa nie no wych tech nik ob ser wa cji in ter fe ren cji wyż sze go rzę du.

W prak ty ce ozna cza to mię dzy in ny mi ba da nia nad sze ro ko ro -

zu mia ną ko mu ni ka cją kwan to wą i opra co wy wa niem naj bez -

piecz niej szych szy frów (ta kich, któ rych nie da się zła mać).

Do daj my, że jest to już dru ga na gro da FNP dla na ukow ców 

z UG za ba da nia w dzie dzi nie fi zy ki kwan to wej. Gdańsk i UG od

lat na le żą do czo ło wych ośrod ków na uko wych na świe cie 

w dzie dzi nie fi zy ki kwan to wej. Tu po wsta ły kon cep cje i roz wią -

za nia sto so wa ne na ca łym świe cie, a wy ni ki prac na uko wych

by ły cy to wa ne w ty sią cach prac in nych au to rów i sto so wa ne 

w dzie siąt kach la bo ra to riów. To za owo co wa ło po wo ła niem 

w 2007 ro ku Kra jo we go Cen trum In for ma ty ki Kwan to wej, któ re

peł ni funk cję waż ne go ogni wa w eu ro pej skiej prze strze ni ba -

daw czej w dzie dzi nie in for ma ty ki kwan to wej. Na cze le KCIK stoi

prof. Ry szard Ho ro dec ki. Na ukow cy z UG pro wa dzą ba da nia

nad kryp to gra fią kwan to wą, sta na mi ze zwią za nym splą ta niem,

kwan to wą pa mię cią, klo no wa niem i ka so wa niem in for ma cji

kwan to wej, in ter fe ro me trią kwan to wą. Pio nie rzy in for ma ty -

ki kwan to wej w świe cie: prof. Char les H. Ben nett z USA oraz

prof. An ton Ze ilin ger z Au strii otrzy ma li ty tuł dok to ra ho no ris

cau sa Uni wer sy te tu Gdań skie go.

Obok pro fe so ra Mar ka Żu kow skie go te go rocz ny mi lau re ata mi

FNP są: w ob sza rze na uk o ży ciu i o zie mi: prof. An drzej K. Tar -
kow ski z In sty tu tu Zoo lo gii Uni wer sy te tu War szaw skie go, w ob sza -

rze na uk che micz nych i o ma te ria łach: prof. Syl we ster Po row ski
z In sty tu tu Wy so kich Ci śnień PAN, w ob sza rze na uk hu ma ni stycz -

nych i spo łecz nych: prof. Jan Wo leń ski em. pro fe sor In sty tu tu 

Fi lo zo fii Wy dzia łu Fi lo zo ficz ne go Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go 

i Wyż szej Szko ły In for ma ty ki i Za rzą dza nia w Rze szo wie.

Na gro dy FNP zo sta ną wrę czo ne lau re atom 4 grud nia br. 

na Zam ku Kró lew skim w War sza wie.
.fnp.org.pl/na gro dy -fnp -2013-przy zna ne

Na gro da Na uko wa im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie Pol skiej Aka -
de mii Na uk w dzie dzi nie fi zy ki to ko lej na pre sti żo wa na gro da 
w dzie dzi nie fi zy ki kwan to wej przy zna na pro fe so ro wi Żu kow -
skie mu za cykl prac do ty czą cych pio nier skie go wkła du w zro zu -
mie nie pod staw me cha ni ki kwan to wej i roz wój wie lo fo to no wej
kwan to wej in ter fe ro me trii. Na gro dę przy zna je każ de go ro ku 
se sja ple nar na Wy dzia łu III PAN, na prze mian w za kre sie fi zy ki 
i che mii, za wy bit ne osią gnię cia na uko we przy czy nia ją ce się 
do wzro stu zna cze nia na uki pol skiej w świe cie.

Uro czy stość wrę cze nia na gród na uko wych PAN od bę dzie się
rów nież 4 grud nia 2013 ro ku w War sza wie.

w w w

Pro fe sor Ma rek Żu kow ski zaj mu je się za gad nie nia mi zwią za ny mi
z pod sta wa mi me cha ni ki kwan to wej i kwan to wą in for ma cją od
1987 ro ku. Jest au to rem oko ło 140 prac na uko wych (w tym kil ku
opu bli ko wa nych w pre sti żo wym cza so pi śmie „Na tu re”), cy to wa -
nych łącz nie oko ło 4000 ra zy. Otrzy mał wie le na gród i wy róż nień,
mię dzy in ny mi Mi ni stra Na uki oraz Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej
(w tym pre sti żo wą Na gro dę TEAM). Obec nie peł ni funk cję dy rek to -
ra In sty tu tu Fi zy ki Teo re tycz nej i Astro fi zy ki UG. Jest rów nież człon -
kiem Ra dy Na ro do we go Cen trum Na uki. W wol nym cza sie pro fe -
sor star tu je w ma ra to nach. Ostat ni je go wy stęp to ma ra ton 
w Wied niu, 20 paź dzier ni ka, któ ry ukoń czył z cza sem 4:04:32. Pro -
fe sor upra wia rów nież wind sur fing na Za to ce Puc kiej, lu bi słu chać
jaz zu, czy tać pu bli ka cje z za kre su go spo dar ki świa to wej, hi sto rii 
i in nych na uk. Ma żo nę Mał go rza tę i cór kę Mo ni kę.

prOF. żukOwSki pOdwójNym laureaTem! 
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W
dniach 14–15 grud nia br. od bę dzie się Po mor ski Sej mik
Kra jo znaw czy prze bie ga ją cy pod ha słem „Je zio ra w kra -
jo bra zie i go spo dar ce Po mo rza”. Wy bór te ma tu spo tka -

nia nie jest przy pad ko wy, bo wiem Sej mik Wo je wódz twa Po mor -
skie go usta no wił rok 2013 Ro kiem Je zior Po mo rza. Ce lem
Sej mi ku jest mię dzy in ny mi przed sta wie nie naj now szych, kom -
plek so wych wy ni ków ba dań lim no lo gicz nych w wo je wódz twie

po mor skim, sta nu czy sto ści je zior, za gro żeń i moż li wo ści wy ko -
rzy sta nia je zior w go spo dar ce i tu ry sty ce wod nej dla sze ro kie go
krę gu za in te re so wa nych, władz sa mo rzą do wych i spo łe czeń -
stwa, a tak że pro mo cja po mor skich je zior, edu ka cja eko lo gicz -
na w za kre sie lim no lo gii oraz za cie śnie nie współ pra cy po mię dzy
na ukow ca mi i kra jo znaw ca mi a wła dza mi sa mo rzą do wy mi.
„Ga ze ta Uni wer sy tec ka” ob ję ła Sej mik pa tro na tem me dial nym.

PROGRAM SEJMIKU

14 grudnia 2013 – sesja naukowa
Instytut Geografii UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, aula S-209
10.00–10.30  Otwarcie Sejmiku
10.30–12.00 I sesja naukowa 
12.00–12.30 Przerwa kawowa
12.30–14.00 II sesja naukowa
14.00–15.00 Podsumowanie dyskusji
15.00–15.15 Zakończenie sesji 

15 grudnia 2013 – wycieczka krajoznawcza
8.00–8.15 Zbiórka na parkingu przed budynkiem Wydziału Nauk Społecznych UG 

(Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4)
8.15–16.00 Wycieczka krajoznawcza po Pojezierzu Kaszubskim

Organizatorzy
• Katedra Limnologii Instytutu Geografii UG
• Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK w Gdańsku
• Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Gdańsk
• Polskie Towarzystwo Limnologiczne

Współorganizatorzy
• Instytut Geografii UG
• Pomorski Urząd Marszałkowski w Gdańsku
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki     

 Wodnej w Gdańsku

Komitet Organizacyjny
• Ryszard Wrzosek – przewodniczący
• Jacek Barańczuk – wiceprzewodniczący
• Alicja Wrzosek – sekretarz

Kierownictwo naukowe
• Profesor UG, dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska

Patronat honorowy
• Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
• JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

prof. dr hab. Bernard Lammek
• Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii UG 

prof. UG, dr hab. Waldemar Surosz
• Prezes Zarządu Głównego PTTK Roman Bargieł

Patronat medialny
• „Gazeta Uniwersytecka”
• „Gościniec” ZG PTTK
• „Pomerania” ZK-P
• „Dziennik Bałtycki”
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ObchOdy rOku juliaNa Tuwima

G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A

W bIblIOTECE UnIWERSyTETU GdAńSKIEGO

Wska zów ki do Tu wi ma
Wy sta wa, któ ra po trwa do koń ca ro ku, pre zen tu je wy bra ne
fak ty z ży cia po ety oraz frag men ty je go twór czo ści. Eks po -
zy cję usy tu owa no w ca łej prze strze ni bi blio te ki. Wę dru jąc
przez ko lej ne pię tra bu dyn ku, od kry je my sta cje – słu py
ogło sze nio we, na któ rych znaj du ją się wy sty li zo wa ne na
sta re ga ze ty ty tu ły 37 róż nych, stwo rzo nych na po trze by wy -

sta wy, pe rio dy ków. W nich, w po szcze gól nych dzia łach bi -
blio te ki, twór cy wy sta wy za war li in for ma cje o dzie ciń stwie,
la tach szkol nych, pierw szych pró bach po etyc kich i pa sjach
ju lia na Tu wi ma, któ rym był on wier ny do koń ca ży cia. Po -
zna my hi sto rię je go mi ło ści do żo ny Ste fa nii, naj waż niej sze,
prze ło mo we wier sze, prze szłość ka ba re to wą, jak rów nież
wąt ki zwią za ne z wy bo ra mi po li tycz ny mi i an ty se mi ty zmem,

Pod hasłem OdKRyj TUWImA w dniach 15-17 października br. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego
miały miejsce wydarzenia związane z obchodami Roku juliana Tuwima. Wystawa, którą przygotowała Biblioteka
UG, spektakl, koncert, projekcje filmów i odczyty zorganizowane przez Akademickie Centrum Kultury
„Alternator” oraz warsztaty teatralne, taneczne i plastyczne współorganizowane przez BUG i Koło Naukowe
PORTA złożyły się na prawdziwy festiwal tuwimowski
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ObchOdy rOku juliaNa Tuwima

G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A  

to wa rzy szą cym mu przez ca łe ży cie. Na wy sta wie zna la zły
się tak że wia do mo ści o po by cie na emi gra cji, ka ry ka tu ry 
Tu wi ma i uka zu ją ce je go fan ta stycz ne po czu cie hu mo ru
frag men ty W opa rach ab sur du czy Ci cer cum cau le czy li
groch z ka pu stą. Po da jąc przy pi sy bi blio gra ficz ne do pre -
zen to wa nych in for ma cji, au to rzy wy sta wy za chę ca ją do się -
gnię cia po wy daw nic twa ze zbio rów Bi blio te ki UG – sa mi
ko rzy sta li bo wiem z tych za so bów. Przy oka zji wy sta wy
moż na więc, po słu gu jąc się wska zów ka mi, in dy wi du al nie
„od kryć Tu wi ma”.

Warsz ta ty dla naj młod szych
W pro gra mie im pre zy OdKRyj TUWImA zna la zły się też
warsz ta ty dla dzie ci. Naj młod si czy tel ni cy mo gli w ich trak -
cie re ali zo wać swo je twór cze fan ta zje: ta necz ne, pla stycz ne
i te atral ne. du żym za in te re so wa niem cie szy ło się czy ta nie
wier szy dla dzie ci, w któ re z przy jem no ścią i za an ga żo wa -
niem włą czy li się bi blio te ka rze.

Sce na w czy tel ni 
Po raz pierw szy w gma chu Bi blio te ki Głów nej, w prze strze -
ni czy tel ni, moż na by ło obej rzeć spek takl te atral ny do tek -
stów Tu wi ma i wy słu chać kon cer tu zna nych pio se nek po ety
w no wych aran ża cjach. Wszyst ko to za spra wą mię dzy in ny -
mi stu den tów zwią za nych z Aka de mic kim Cen trum Kul tu ry
„Al ter na tor”. Obie im pre zy zo sta ły przy chyl nie ode bra ne
przez pu blicz ność. 

Otwar ci na kul tu rę
Oka za ło się, że Bi blio te ka Głów na Uni wer sy te tu Gdań skie -
go jest do sko na łym miej scem dla ta kich pro jek tów, jak
OdKRyWANIE TUWImA. Tak za in au gu ro wa ny rok aka de -
mic ki da je na dzie ję, że ko lej ne wy da rze nia kul tu ral ne i ar ty -
stycz ne znaj dą swo ją prze strzeń wła śnie u nas.

KA TA RZy NA DU NAJ SKA, KA TA RZy NA WAW RZyN KOW SKA

KO OR Dy NA TOR KI Wy STA Wy
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MEdIA –bIZnES –KUlTURA

na świe cie ist nie je ogrom na licz ba in ter ne to wych cza -
so pism, ka na łów te le wi zyj nych i por ta li. Po ja wia ją się
w nich in for ma cje, któ rych po cho dze nie i au to rów

trud no okre ślić. In ter ne to wy prze kaz tra ci na war to ści, jest
wie lo krot nie prze ko pio wy wa ny, co spra wia, że po zby cie się
go z sie ci nie mal gra ni czy z cu dem. Pro ble mem współ cze -
sne go, za ko rze nio ne go w me diach czło wie ka jest więc nie
tyl ko sa mo sor to wa nie otrzy my wa nych in for ma cji, ale tak że
nie umie jęt ność ra dze nia so bie z ich prze sy tem. Bra ku je kul -
ty wo wa nia ro dzin nych dys ku sji oraz po rów ny wa nia wła -
snych opi nii z ty mi, któ re przed sta wio no w me diach. Za -
miast te go po wszech ne sta ło się przyj mo wa nie za war tej

tam wie dzy ja ko spraw dzo nej, w związ ku z tym nie wy ma ga -
ją cej dal szej re flek sji. 

Na prze strze ni lat me dia prze szły płyn nie i le d wo do strze -
gal nie dla prze cięt ne go od bior cy z in for mo wa nia go o ota -
cza ją cym świe cie do za pew nie nia mu róż ne go ro dza ju 
roz ryw ki. Roz po wszech nił się pro ces ta blo idy za cji, od po wie -
dzial ny za spły ce nie prze ka zu i nada nie mu emo cjo nal ne go
wy mia ru, ko ja rzo ny wcze śniej głów nie z dwo ma pol ski mi ty -
tu ła mi pra so wy mi. Nie ste ty to, co ob ser wu je my na ekra nie
te le wi zo ra, za czy na przyj mo wać po dob ną es te ty kę. ja ko
wy tłu ma cze nie po ja wia się ar gu ment, że me dia je dy nie do -
sto so wu ją się do po trzeb współ cze snych od bior ców, na sta -
wio nych na prze ży wa nie przy jem no ści, więc że by móc kon -
ku ro wać o ich wpły wy, mu szą po sta wić na roz ryw kę oraz
szyb ki, cie ka wy, sen sa cyj ny prze kaz. Tłu ma cze nie swo ich
dzia łań da wa niem od bior com te go, cze go chcą, jest fa tal ną
wy mów ką dla sła bo wy ko na nej pra cy. 

Kim jest do bry dzien ni karz?
Za ta blo idy za cję w me diach od po wie dzial ni są nie tyl ko
dzien ni ka rze, ale tak że sa mi wy daw cy (w pa rze z re kla mo -
daw ca mi), któ rzy od gór nie de cy du ją o cha rak te rze sta cji lub
pi sma. Wciąż jed nak to re dak to rzy ma ją ostat nie sło wo. mo -
gą po sta wić na pro sty, roz ryw ko wy prze kaz i jed no cze śnie
po zo stać rze tel ny mi dzien ni ka rza mi. jest to po pro stu za da -
niem wy ma ga ją cym wię cej po świę ce nia i cza su, któ ry w do -

media odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu opinii publicznej. W postmodernistycznym świecie
nastawionym na przyjemności, w którym człowiek pragnie – jak pisał Neil Postman – „zabawić się na śmierć”,
ich obecność można odnotować w każdej dziedzinie życia. Uważa się dziś, że media tradycyjne (czasopisma,
radio oraz telewizja) swoje pięć minut mają już za sobą. Choć wciąż są popularne, mają dużego konkurenta –
internet. Wraz z jego rozwojem oraz pojawieniem się „nowych mediów” zaszły ważne zmiany nie tylko w samym
sposobie przekazywania informacji. dyskusja nad wyzwaniami, które stoją przed mediami oraz wpływem
mediów na społeczeństwo, kulturę i biznes toczyła się w dniach 10–11 października na Wydziale Nauk
Społecznych podczas konferencji „media – Biznes – Kultura”. Wzięli w niej udział medioznawcy, PR-owcy,
dziennikarze oraz przedstawiciele biznesu

CZylI O dObRyM dZIEnnIKARSTWIE SłóW KIlKA
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media – bizNeS – kulTura

G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A
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media – bizNeS – kulTura

G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A  

bie szyb kie go new su jest na wa gę zło ta. Zbyt dłu ga we ry fi -
ka cja da je po le do po pi su dla kon ku ren cji. 

Pra ca dzien ni ka rza zwią za na jest z du żą pre sją. dla te go
też wa run kiem pro fe sjo nal ne go dzien ni kar stwa jest po sia -
da nie do bre go warsz ta tu za wo do we go. O tym, co to ozna -
cza i ja kie ce chy są z tym zwią za ne, opo wia dał Sła wo mir
Sie zie niew ski, na co dzień zwią za ny z TVP In fo oraz TVP
Gdańsk. – Przede wszyst kim dzien ni karz mu si mieć spo ro
sza rych ko mó rek, oso ba pra cu ją ca w tej bran ży mu si wy ka -
zać się do cie kli wo ścią, doj rza ło ścią i od po wie dzial no ścią za
in nych. Do te go mu si być so lid na i szyb -
ka w spraw dza niu, do cie ka niu i przed sta -
wia niu wszyst kich stron spo ru. Po win na
też do sko na le znać na tu rę swo jej pra cy 
i po sia dać od po wied nią wraż li wość, być
ludz ka i praw dzi wa – bo do bry dzien ni -
karz peł ni cza sem funk cję psy cho lo ga.
Bli żej mu jed nak do Ro bin Ho oda – bun -
tu ją ce go się prze ciw ko za sa dom te go
świa ta, pa trzą ce go wład com na rę ce,
dba ją ce go o słab szych i po ka zu ją ce go
im, że świat mo że wy glą dać ina czej.
Pod su mo wu jąc, do bry dzien ni karz do -
star cza od bior cy istot nych i rze tel nych
in for ma cji, po ma ga ją cych mu od na leźć
się w ota cza ją cym go świe cie.

Czy dzien ni kar stwo mo że wró cić do
wcze śniej sze go sta nu? Ra czej nie. Roz -
wój tech no lo gicz ny nie za trzy ma się tyl ko dla te go, że ja kaś
bran ża go rzej so bie z nim ra dzi. In ter net naj pew niej sta nie
się me dium klu czo wym, co przy pra wia tra dy cjo na li stów 
o za wrót gło wy. Im głę biej bo wiem dzien ni ka rze za ko rze nio -
ne ma ją sta re, do bre dzien ni kar stwo, tym trud niej jest im
od na leźć się w no wym świe cie me diów. I tym trud niej mo że
im być prze ko nać mło dych, do pie ro wcho dzą cych w za -
wód, że ten ro dzaj sta re go kunsz tu nie jest wca le sztu ką 
za po mnia ną i po zba wio ną au to ry te tów. – Wie le mó wi się 
o tym, że po cząt ku ją cy dzien ni ka rze nie ma ją swo ich mi -
strzów. Me dia są spe cy ficz ny mi, za mknię ty mi re wi ra mi, gdzie
peł ni we rwy mło dzi lu dzie to po ten cjal ni ry wa le. By wa tak, że
nie ma ją gdzie roz wi jać skrzy deł, ale je śli do brze się ro zej rzeć,
to i mi strzo wie się znaj dą. Ko niec koń ców po rząd ne dzien ni -
kar stwo to gra ze spo ło wa – kon ty nu ował Sie zie niew ski.

je śli za tem dzien ni karz był by tyl ko łow cą te ma tów i tak
na praw dę każ dy z nas mógł by wcie lić się w je go ro lę, to nie
po win ni śmy na rze kać na stan me diów i za cząć upra wiać tyl -
ko dzien ni kar stwo in ter ne to we, gdzie każ dy za po mo cą te -
le fo nu bę dzie in for mo wał oraz ko men to wał bie żą ce wy da -
rze nia. Te mat jest grzą ski, bo sa ma de fi ni cja dzien ni ka rza
mó wi nie wie le. We dług niej jest to „oso ba zaj mu ją ca się
przy go to wa niem i pre zen to wa niem ma te ria łów w środ kach
ma so we go prze ka zu”, czy li rze czy wi ście każ dy, kto np. „po -
peł ni” ar ty kuł. In tu icyj nie da się od czuć, że rze tel ne dzien ni -
kar stwo war te jest wię cej niż set ki nie zna czą cych fil mi ków 
w sie ci. Praw dzi wi dzien ni ka rze ja ko ob ser wa to rzy świa ta

po tra fią na za lew in for ma cji spoj rzeć kry tycz nie i w szer -
szym kon tek ście, po se gre go wać je i nie od pu ścić, je śli trze -
ba zna leźć od po wie dzi na trud ne py ta nia.

Mi sja me diów
Roz wią za nia pro ble mu ta blo idy za cji moż na po szu ki wać 
w zmia nie ko dek su dzien ni kar skie go, pra wa pra so we go lub
po pro stu wpro wa dze niu przez re dak cje ka no nu pra cy, któ -
re go wszy scy mu sie li by prze strze gać. Zna na jest nam idea
mi sji me diów, ko ja rzo na ra czej z mniej po pu lar ny mi me dia -

mi pu blicz ny mi. Czy ktoś za sta na wiał
się nad mi sją me diów pry wat nych?
ma ją one w Pol sce du żo więk szy za -
sięg od dzia ły wa nia, ale wła ści wie nie
wie my, ja ką po li ty ką się kie ru ją. – Żad -
nych me diów nie moż na uspra wie dli -
wiać, je śli nie speł nia ją one stan dar -
dów do bre go dzien ni kar stwa – mó wił
prof. Ja cek Sob czak z Uni wer sy te tu
War szaw skie go. – Wszyst kie mu szą za -
cho wać po ziom – bez zna cze nia, czy
jest to ga ze ta, któ rą uzna je my za ta blo -
id, czy zna na sta cja te le wi zyj na. 

Chcąc kon ku ro wać o ma so we go od -
bior cę, po sia da ją ce ja sną mi sję me dia
pu blicz ne bo ry ka ją się z pro ble ma mi
fi nan so wy mi i za czy na ją wal kę o re kla -
mo daw ców. Pro blem ten mo gła by roz -

wią zać więk sza ścią gal ność abo na men tu, któ ra po zwo li ła by
od ciąć się od ko mer cja li za cji na rzecz two rze nia atrak cyj -
nych pro gra mów edu ka cyj nych i kul tu ral nych. Ak ty wi za cja
me diów pu blicz nych mo gła by przy nieść du że ko rzy ści.
Przy kła dem pręż nie dzia ła ją cej sta cji pu blicz nej jest bry tyj -
ska sta cja BBC, okre śla na nie raz mia nem nud ne go au to ry -
te tu. mi mo ta kich opi nii sta cja jest punk tem od nie sie nia dla
in nych. Na wła snym przy kła dzie po ka zu je, jak po win no wy -
glą dać po rząd ne dzien ni kar stwo, jest kre ato rem stan dar -
dów i ma rze sze swo ich wier nych wi dzów.

MO NI KA LE WAN DOW SKA
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kreOkONFereNcja

G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A

R A T U n E K

Uczest ni ka mi KREOkonferencji by li za rów no do ro śli,
mło dzież, jak i dzie ci. Pod czas gdy ci pierw si  słu cha li
wy kła dów, naj młod si tre no wa li umy sły na warsz ta -

tach, na któ rych od naj dy wa li w so bie wy na laz ców, po dej -
mo wa li się wy zwań słow no -ak tor skich, im pro wi zo wa li lub
ćwi czy li kre atyw ność w trak cie za baw ru cho wych. Po wy kła -
dach od był się Ro dzin ny Ring Kre atyw no ści, pro wa dzo ny
(jak i resz ta spo tka nia) przez Woj cie cha Tre mi szew skie go
z ka ba re tu lImO. Na rin gu za trium fo wa ła ro dzi na pań stwa
Sten cel, któ ra jest pierw szym, miej my na dzie ję – nie ostat -
nim – lau re atem Na gro dy KREOgeneracje.

nu da po bu dza kre atyw ność 
dla wie lu ro dzi ców sta je się waż ne, by swo je mu dziec ku już
od naj wcze śniej szych lat za pew nić god ny start w do ro słość.

Re ga ły w księ gar niach peł ne są po rad ni ków, gdzie znaj dzie -
my nie zli czo ną ilość „prze pi sów na ide al ne dziec ko”. je śli
po cie cha od bie ga od wzor ca, nie któ rzy czu ją pre sję i za nie -
po ko je nie, bo prze cież pra gną za pew nić swo je mu dziec ku
suk ces w tych trud nych i kon ku ren cyj nych cza sach. 
XXI wiek w kwe stii wy cho wa nia stoi pod zna kiem za rzą dza -
nia – za rów no cza sem, jak i po ten cja łem. W za pla no wa nym
try bie dnia, mie sią ca czy ro ku nie ma zbyt wie le miej sca dla
spon ta nicz no ści i za ba wy. Twór cze my śle nie bu dzi się wła -
śnie czę sto w chwi lach spo ko ju, kie dy nie dzie je się wie le 
i na wła sną rę kę trze ba so bie za pew nić roz ryw kę. – Po zwól -
my, aby ro dzi na sta ła się dla dziec ka swo istym la bo ra to rium –
bez piecz nym, za pew nia ją cym pew ne „za sa dy BHP”, od czyn -
ni ki i prób ki, ale ze zwa la ją cym na eks pe ry men to wa nie, sa -
mo dziel ne po ko ny wa nie trud no ści i po peł nia nie błę dów.

Sale Uniwersytetu Gdańskiego gościły już wiele spotkań naukowych, jednak po raz pierwszy miały do czynienia
z konferencją typowo rodzinną, którą wspólnie z Ośrodkiem Twórczej Psychoedukacji dAmB zorganizował
Wydział Nauk Społecznych. To właśnie twórcze działanie w rodzinie i poza nią było tematem arcyciekawej
KREOkonferencji, która odbyła się 13 października 2013 roku

dlA SZAREJ RZECZyWISTOśCI
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Twór czość to jest prze cież ro dzaj ry zy ka. – pro po no wa ła 
dr Alek san dra Le wan dow ska -Wal ter z Za kła du Ba dań nad
Ro dzi ną i ja ko ścią Ży cia In sty tu tu Psy cho lo gii UG. – Nie
myl my tyl ko bez piecz ne go ze ste ryl nym, da wa nia swo bo dy 
z po zwa la niem na wszyst ko i kre atyw no ści z za rzą dza niem.
Wzmac nia ją ce śro do wi sko po win no kie ro wać się za sa dą
„watch – wa it – won der” („po patrz – po cze kaj – po dzi wiaj”).
Po zwól swo im dzie ciom od kry wać świat sa mo dziel nie, nie
su ge ruj od po wie dzi, za ufaj i po cze kaj, aż sa me za pro szą
cię do za ba wy. 

Po zwól so bie spoj rzeć na świat ocza mi dziec ka
Ta swo bo da dzia ła nia w do mo wym la bo ra to rium waż na jest
tak że dla te go, że for mal na edu ka cja w Pol sce ma swo je
bra ki i w du żej mie rze sku pio na jest na ewa lu acji czy oce -
nie, za miast na in no wa cyj no ści oraz na gro dzie, ja ką jest sa -
mo roz wój. – Ta wia ra w pro gra my na ucza nia i wskaź ni ki spra -
wia, że w kwe stii in no wa cyj no ści je ste śmy na przed ostat nim
miej scu – za na mi są tyl ko Ru mu ni. – mó wił dr Adam Ja gieł ło -
-Ru si łow ski, pro dzie kan Wy dzia łu Na uk Spo łecz nych UG
ds. stu denc kich i współ pra cy mię dzy na ro do wej. Ro ger von
Oech w swo jej książ ce pt. Kre atyw ność. Mo żesz być bar -
dziej twór czy! przy to czył ta ką oto hi sto rię: „Na uczy ciel ka w
li ceum na ry so wa ła kre dą na ta bli cy punkt i za py ta ła: – Co
wi dzi cie? Za pa dła głu cha ci sza, bo ucznio wie zgłu pie li, nie
wie dzie li jak od po wie dzieć na tak po sta wio ne py ta nie.
Wresz cie pry mus pod niósł rę kę i od po wie dział: – Wi dzę
punkt na ry so wa ny kre dą na ta bli cy. Wszy scy ode tchnę li 
z ulgą, po nie waż wresz cie zna lazł się od waż ny, któ ry na zwał
to, co wszy scy chcie li tak wła śnie na zwać, ale wsty dzi li się
mó wić coś tak oczy wi ste go. Na uczy ciel ka od par ła: – Wczo -
raj to sa mo py ta nie za da łam przed szko la kom. Czy wie cie,
co od po wie dzie li? Że to ko niec pa pie ro sa, oko pta ka, słup
te le gra ficz ny wi dzia ny z gó ry, ka myk, gwiaz da, łe pek szpil -
ki, kro pla wo dy, mia sto za zna czo ne na ma pie, je den pieg,
ziarn ko pie przu, Zie mia wi dzia na z da le kie go ko smo su...”
Cho ciaż od po wiedź pry mu sa rów nież by ła po praw na, bał
się – tak jak in ni je go to wa rzy sze – od po wie dzieć na py ta nie
ina czej. A jak czę sto my, do ro śli, bo imy się ośmie sze nia, na -
wet je śli do gło wy przy cho dzą nam nie kon wen cjo nal ne od -

po wie dzi i po my sły? Za sta na wia my się, czy wy pa da nam
się po ba wić oraz jak na na sze sza lo ne pro po zy cje za re agu -
ją in ni. Nie ma my też ocho ty wyjść na dzi wacz nych lub dzie -
cin nych. No wła śnie – kre atyw ne, ni czym nie skrę po wa ne
my śle nie i po strze ga nie świa ta zwy kło się przy pi sy wać dzie -
ciom. A prze cież kre atyw ność uwal nia się bez wzglę du na
wiek, wy kształ ce nie czy za wód i jest to si ła nie zwy kła, przy -
no szą ca czło wie ko wi ol brzy mie ko rzy ści. Ta pa sja, ten flow,
ra dość z in no wa cyj nie wy ko na ne go za da nia są bez cen ne 
i przy dat ne w każ dej dzie dzi nie ży cia: pra cy, na uce, sztu ce,
go to wa niu i sprzą ta niu. Na wet je śli uwa ża my, że nie je ste -
śmy twór czy, mo że my tę umie jęt ność wy ćwi czyć. A kie dy
już uda nam się to zro bić, bę dzie my mo gli kre ować na szą
no wą rze czy wi stość w do wol ny spo sób. 

Po czuj tę si łę! (Fe el the flow!)
Po czym po znać, że ro bi my coś do brze? Kie dy nie li czy się
dla nas czas i miej sce ani na wet po trze by fi zjo lo gicz ne –
pra gnie my tyl ko pra co wać nad na szym za da niem. To jak by
utra ta świa do mo ści, po czu cia cza su, za któ re otrzy mu je my
po czu cie wol no ści. jak się oka zu je, po ję cie flow (‘prze pływ,
by cie nie sio nym fa lą’) jest płyn ne i po sia da wie le zna czeń.
W psy cho lo gii mo ty wa cji ozna cza stan po mię dzy eu fo rią 
a sa tys fak cją, wy wo ła ny od da niem się za da niu. Nie wy zna -
cza się ce lu do osią gnię cia – dzia ła nie jest ce lem sa mym 
w so bie. Ozna cza to, że stan ten mo że my cza sem osią gnąć
na wet przy za da niu, któ re nie ko niecz nie jest na szym ulu bio -
nym. Wszyst ko za le ży od po dej ścia. Na pi sa nie pra cy dy plo -
mo wej mo że być ka tor gą, jed nak je śli sku pi my się na za ba -
wie i znaj dzie my w niej in te re su ją cy nas ele ment, sa mo
pi sa nie mo że być przy jem ne i pra wie bez bo le sne. Naj waż -
niej sze, że sta nu flow nie osią gnie my, bę dąc pa syw ny mi.
jak więc do nie go dojść? 

Po pierw sze, zna leźć coś, co po zwo li nam się za an ga żo -
wać, coś cie ka we go, na czym bę dzie my mo gli sku pić uwa -
gę. Na stęp nie mu si my usta lić kon kret ny cel, któ ry chce my
osią gnąć. jak wspo mnia no wcze śniej, nie cel jest naj waż -
niej szy, ale do bre je go spre cy zo wa nie po ma ga le piej sku pić
się na dzia ła niu, zwy kle bo wiem po świę ca my wię cej cza su
na roz my śla nie o dzia ła niu niż na sa mo dzia ła nie. dru gim
po moc nym czyn ni kiem jest in for ma cja zwrot na, któ ra po -
ma ga nam do sto so wać na sze dzia ła nia do osią gnię cia ce -
lu. Po trze cie, waż ne jest, by mie rzyć ce le na za mia ry i nie
brać się za coś, do cze go nie ma my od po wied nich kom pe -
ten cji. je śli stre su je my się, że nie da my ra dy, bo bra ku je
nam ja kiejś umie jęt no ści, osią gnię cie sta nu flow mo że oka -
zać się nie moż li we. Po czwar te, przede wszyst kim po win ni -
śmy zna leźć w so bie pew ność, że nie ma dla nas za dań nie -
moż li wych, że je ste śmy w sta nie wy ko nać każ de bądź
pra wie każ de wy zwa nie, ja kie przed so bą po sta wi my. 

Nie trze ba się więc bać by cia kre atyw nym, gdyż po pusz -
cza jąc wo dze wy obraź ni, efekt na szej pra cy mo że prze ro -
snąć naj śmiel sze ocze ki wa nia.

MO NI KA LE WAN DOW SKA

kreOkONFereNcja

FO
T.

 M
ON

IK
A 

LE
W

AN
DO

W
SK

A

Doktor Adam Jagiełło-Rusiłowski
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Tro chę hi sto rii
Pierw sze dyk tan do (a tak że dyk tan do X, ju bi le uszo we) od -
by ło się w Uni wer sy te cie Gdań skim, co mia ło swo je sym bo -
licz ne zna cze nie, nie ja ko bo wiem zi ści ła się pięk na wi zja
wy ra żo na w wier szu ja na Trep czy ka, pt. Kaszëbskô mówa:

Ska żo ną miôł ce, wej, cëzyńc i zni kwic chcôł do nédżi, 
le më cë dómë w pa łac przińc i w pierszé sad nąc rédżi 
(do słow nie: w pierw szym rzę dzie)

Wiersz ten jest alu zją do kró le wian ki (z za pa dłe go zam -
ku), któ rą Re mus, bo ha ter epo pei Alek san dra maj kow skie -
go przy wo ła nej ja ko mot to ni niej sze go ar ty ku łu, a na pi sa nej
w ję zy ku ka szub skim jesz cze przed woj ną (w 1939 ro ku),
miał prze nieść do zam ku, co w sym bo licz ny spo sób ozna -
cza ło by od ro dze nie kul tu ry i ję zy ka Ka szub. Kon kurs or to -
gra ficz ny, mo bi li zu jąc do wzmo żo nych ćwi czeń w pi sa niu, 
z pew no ścią pod no si kom pe ten cje ję zy ko we w sfe rze ka -
szubsz czy zny uczniów, na uczy cie li i dzien ni ka rzy. do ce nił to
prof. Bru non Sy nak, so cjo log, któ ry ty mi sło wa mi sko men -
to wał V dyk tan do od by wa ją ce się w Żu ko wie: „Z ro ku na
rok wi dać, jak po mysł sprzed pię ciu lat na ka szub skie dyk -
tan do roz ra sta się i to ogrom nie cie szy. dzi siaj żad na mo wa
nie ma szans na za cho wa nie, je śli bę dzie to tyl ko for ma
słow na. Trze ba też pi sać. dla te go z ra do ścią pa trzę na ty lu

uczest ni ków dyk tan da [160 osób – j. P. ], a każ dy z nich jest
już dla mnie mi strzem.” War to za uwa żyć, że pierw sze dyk -
tan do pi sa ły 42 oso by, a w te go rocz nym dyk tan dzie – mi mo
ogra ni czeń re gu la mi no wych – udział wzię ło oko ło 200 osób.

Od po cząt ku Uni wer sy tet Gdań ski współ uczest ni czy –
głów nym or ga ni za to rem jest Zrze sze nie Ka szub sko -Po mor -
skie – w przy go to wy wa niu dyk tan da, któ re go po my sło daw -
cą jest na uczy ciel ka ję zy ka ka szub skie go Wan da Kie drow -
ska. Pierw sze dyk tan do zor ga ni zo wa li słu cha cze Studium
Podyplomowego Kwalifikacyjnego Pe da go gicz no -me to -
dycz ne go Nauczania języka Kaszubskiego, któ re go kie row -
ni kiem był prof. Je rzy Tre der, pra cow nik In sty tu tu Fi lo lo gii
Pol skiej UG, ka szu bo log i dia lek to log. On też przy go to wał
pierw sze tek sty, ko lej ne – przy go to wa ne przez je go pod -
opiecz nych – tak że osta tecz nie we ry fi ku je i apro bu je. 
W 2007 ro ku wy bo ru tek stów do ko na ła dr Ró ża Wo siak -
-Śli wa, w 2008 – dr Han na Ma ku rat, a od 2009 ro ku tek sty
przy go to wu je dr Ju sty na Po mier ska, ad iunkt w Ka te drze
Po lo ni sty ki Sto so wa nej IFP, kie row nik Studiów Po dy plo mo -
wych Nauczanie języka Kaszubskiego. 

Mi strzo wie ka szub skie go
dyk tan do kon kur so we to nie jest zwy czaj ne szkol ne ćwi cze -
nie or to gra ficz ne, to przed się wzię cie o cha rak te rze roz ryw -
ko wym, po na do bo wiąz ko wym. Tym, któ rzy chcą po twier -

MÉSTER KASZËbSCZÉGó
PISËnKÚ STUdIUJE nA UG
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Nie ùważôj na swòjã małosc i żôrotnosc. 
Wëstrzélë òkã kù swòji gwiôzdze a ùdzyrżë serce 
do wiôldżi sprawë. Zdrzë, jak pëszny ten zòmk! 
[…] Bëła jem niemòwã, ale dzysô móm wòlą 
mówieniô. Ùdzyrżë dëcha i wierzë w swòjã mòc.

A. Majkowski, Żëcé i przëgòdë Remùsa

dnia 9 listopada 2013 roku w Szymbarku odbyło się XII dyktando Kaszubskie. Organizowane systematycznie
od 2002 roku jest jedną z najważniejszych kaszubskich inicjatyw edukacyjno-kulturalnych. jego celem jest
propagowanie znormalizowanej kaszubszczyzny pisanej. Uczestniczące w dyktandzie dzieci i młodzież
konkurują w trzech kategoriach wiekowych, odpowiadających etapom edukacyjnym, natomiast dorośli 
w dwóch kategoriach – tu podział odróżnia amatorów od zawodowców. Studenci, czyli jeszcze uczący się,
należą do przedostatniej kategorii
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dzić swo je mi strzo stwo, sta wia się po przecz kę wy żej i wy -
żej, a mo ty wa cję do pod ję cia wy sił ku wy kra cza ją ce go po za
ra my szkol nych pro gra mów da je moż li wość zdo by cia na -
gro dy, prze ży cia przy go dy, chęć spraw dze nia się w uczci -
wej ry wa li za cji. Tym bar dziej cie szy udział w kon kur sie stu -
den tów fi lo lo gii pol skiej dru giej spe cjal no ści na uczy ciel skiej
wie dza o ję zy ku i kul tu rze ka szub skiej. W tym ro ku Ali cja
Szo piń ska (III rok) zdo by ła ty tuł mÉSTER KASZËBSCZÉGÓ
PISËNKÚ, a Mo ni ka Lidz bar ska (II rok) za ję ła miej sce trze -
cie. Te re zul ta ty są wy ni kiem cza so chłon nych stu diów i ćwi -
czeń w ka szub skiej pi sow ni (cią gle jesz cze in sta tu na scen -
di), wy kra cza ją cych da le ko po za obo wiąz ki wy ni ka ją ce 
z siat ki stu diów (na ca ły cykl kształ ce nia dru giej spe cjal no -
ści przy pa da tyl ko 150 go dzin prak tycz nej na uki ję zy ka). 

dyk tan do pod no si ran gę ję zy ka ka szub skie go
W do bie kształ to wa nia się współ cze snej ka szub skiej nor my
ję zy ko wej dyk tan do jest nie tyl ko przed się wzię ciem w pro -
mo cji re gio nu i cen nym na rzę dziem dy dak tycz nym na każ -
dym eta pie na uki szkol nej. Słu ży ono tak że pod no sze niu
ran gi ję zy ka re gio nal ne go, czym przy czy nia się do za cho -
wa nia i prze ka zy wa nia dzie dzic twa kul tu ro we go Ka szub 
i Po mo rza. dość po wie dzieć, że or to gra fii uczy się przede
wszyst kim ze wzglę du na spraw ność czy ta nia, a owo czy ta -
nie – ła twy, szyb ki, bez po śred ni do stęp do pi śmien nic twa
ka szub skie go współ cze sne go i hi sto rycz ne go – wciąż jest
przy wi le jem mniej szej czę ści spo łecz no ści ka szub skiej,
choć w szko łach ka szub skie go uczy się obec nie po nad 
16 tys. dzie ci i mło dzie ży! Na pew no otwar cie na UG no we -
go kie run ku stu diów I stop nia – et no fi lo lo gii ka szub skiej – 

z sys te mo wym pro gra mem na uki hi sto rii, li te ra tu ry, ję zy ka 
i kul tu ry Po mo rza i Ka szub, z po nad 600 go dzi na mi ćwi czeń
ję zy ko wych, nad to z na by wa niem kom pe ten cji za wo do -
wych w dwóch spe cjal no ściach: na uczy ciel skiej oraz ani -
ma cyj no -me dial nej – w du żym stop niu wpły nie na wzrost
kom pe ten cji ję zy ko wych i za wo do wych tych, któ rzy bę dą za
kil ka lat pra co wa li w szko le, w me diach ka szub skich, w wy -
daw nic twach re gio nal nych czy też w in sty tu cjach zwią za -
nych z pro mo cją re gio nu. 

JU STy NA PO MIER SKA

Re la cja i fo to re la cja z kon kur su na stro nie:

.ka szu bi.plw w w

W wy ni ku dia lo gu pro wa dzo ne go przez Zrze sze nie Ka szub sko -Po -

mor skie (ja ko re pre zen tan ta Ka szu bów) z or ga na mi wła dzy pań -

stwo wej w spra wie umac nia nia ro li i zna cze nia ję zy ka uchwa lo no

Usta wę o mniej szo ściach na ro do wych i et nicz nych oraz o ję zy ku

re gio nal nym (dzU z 2005 r. nr 17, poz. 141). Ter min ję zyk re gio nal -

ny – za czerp nię ty z Eu ro pej skiej kar ty ję zy ków re gio nal nych lub

mniej szo ścio wych – ozna cza ję zyk tra dy cyj nie uży wa ny przez gru -

pę oby wa te li, któ ra jest mniej licz na od resz ty lud no ści, róż ni się

od ję zy ka ofi cjal ne go, nie jest dia lek tem ję zy ka ofi cjal ne go ani ję -

zy kiem mi gran tów. ję zyk ka szub ski jest obec nie je dy nym ję zy kiem

re gio nal nym w Pol sce. Usta wo daw ca wy klu czył moż li wość ubie ga -

nia się o sta tus ję zy ka re gio nal ne go dla gwar i dia lek tów, któ re

pod le ga ją ochro nie zgod nie z Usta wą o ję zy ku pol skim.

Doktor Justyna Pomierska i prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Łukasz Grzędzicki
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Przed ro kiem eki pa „Ga ze ty Uni wer sy tec kiej” w skła dzie:
skip per mgr Cze sław „Ku ba” Ja kub czyk (Stu dium Wy -
cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu), try mer fo ka prof. Ka mil

Ze idler (st. jacht., Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji), mgr Mag da -
le na Mar cin kow ska (dok to rant ka WNS, st. jacht., dzien ni kar ka
„Ga ze ty Uni wer sy tec kiej”), mgr Da niel Ka czo row ski (st. jacht.)
w trud nych wa run kach po go do wych bra wu ro wo wy wal czy ła 
I miej sce i Pu char Prze chod ni Re gat me diów. Sa tys fak cja tym
więk sza, że po ko na ła go spo da rzy im pre zy, któ rzy do sko na le
zna li akwen, wa run ki wia tro we, by li szko le niow ca mi mi strzów
klas olim pij skich.

W tym se zo nie na le ża ło zwró cić pu char i po now nie o nie go
za wal czyć. Nie by ło to ta kie pro ste. Za ło ga prak tycz nie się roz -
sy pa ła. Pro fe sor miał te go dnia wy gło sić re fe rat na bar dzo waż -
nej kon fe ren cji, po dob nie mag da. da niel był nie osią gal ny, 
a „Ku ba” miał in trat ną fu chę: w tę so bo tę miał prze pro wa dzić
szko le nie li no we dla ra tow ni ków wod nych. W tej sy tu acji po zo -
sta ło tyl ko zwró cić or ga ni za to rom pięk ne na czy nie. Wiel ki en tu -
zja sta i pro pa ga tor że glar stwa na uczel ni, prof. Ze idler, nie dał
jed nak za wy gra ną... na mó wił „Ku bę” do zmia ny pla nów. Wszak
na vi ga re ne ces se est, bo ...in ma ri via tua... i „Nie py taj, co
uczel nia ro bi dla cie bie, po każ, co ty mo żesz zro bić dla niej”. 

Show must go on... Prze ko na ny Ku ba, ko rzy sta jąc jesz cze 
z na masz cze nia re dak to ra GU, To ma sza Neu man na, zwer bo -
wał za ło gę. Po pły nę li: An na Hof f mann (st. m., Wy dział Eko no -
micz ny), zna ny re ga to wy że glarz 49-era i spor to wej Ome gi
Grze gorz Goź dzik i Mi chał Sa la mon (stu den ci Wy dzia łu Pra -
wa i Ad mi ni stra cji). 

W so bot ni po ra nek przy sią pią cym desz czu że gla rze trój miej -
skich me diów zje cha li do uro kli wej przy sta ni Na ro do we go Cen -
trum Że glar stwa w Gór kach Za chod nich. Nie któ re por ta le me -
teo wiesz czy ły kiep skie wa run ki po go do we, cią głe opa dy
desz czu, wia try za chod nie od 3 do 6 stop ni w ska li Be au for ta.
Część że gla rzy chcia ła wy mi gać się od mo kre go że glo wa nia,

prze bą ki wa ła więc o od wo ła niu re gat. Nie złom ny sę dzia głów ny
za wo dów Ce za ry Piór czyk nie dał się jed nak zła mać. Spraw nie
prze pro wa dził lo so wa nie łó dek – my rę ką Ani wy lo so wa li śmy
Olim pię 8 – omó wił re gu la min i tra sę re gat. W su mie ze bra ło się
sie dem ekip re pre zen tu ją cych róż ne me dia Trój mia sta. Ko rzy -
sta li śmy z flo tyl li jach tów Balt 23 Ar mor. Za nim ze szli śmy na wo -
dę, na stą pi ło jesz cze szyb kie za po zna nie się z jach tem i pró ba
je go do kla ro wa nia. Pod nie śli śmy ża gle, za in sta lo wa li śmy pro wi -
zo rycz ny ob cią gacz bo mu, uzu peł ni li śmy li stwy gro ta. Nie ste ty,
stwier dzi li śmy brak fa łu mie cza. To unie moż li wia ło je go pod no -
sze nie na kur sach wol nych, co ozna cza więk sze opo ry prze pły -
wu ka dłu ba. Trze ba by ło to wy rów nać lep szą tech ni ką że glo wa -
nia, tak ty ką i... wa lecz no ścią – „do pó ki wal czysz, je steś
zwy cięz cą” (św. Au gu styn).

Zwa żyw szy że ca ła czwór ka le gi ty mo wa ła się po rów ny wal nym
do świad cze niem, skip per za pro po no wał wszyst kim wy mien ne
pro wa dze nie łód ki. Rę ka wi cę pod jął je dy nie Grze gorz, Ania by ła
tak ty kiem i na ba la ście, mi chał za jął się try mo wa niem fo ka. 

Po pra wi ła się po go da. Wbrew pe sy mi stycz nym pro gno zom
prze sta ło sią pić i wiatr tro chę siadł. Grze gorz sta nął za ste rem
pierw sze go wy ści gu. Na star cie by ło spo ro za mie sza nia; by
unik nąć ko li zji nie co spóź ni li śmy wej ście na li nię star tu, wy szli -
śmy na czwar tej po zy cji. Pierw sza hal sów ka wy ło ni ła trzy za ło -
gi, któ re do sa me go koń ca bie gu wal czy ły za cię cie o za ję cie 
I miej sca. Wśród nich zna la zła się na sza za ło ga. W efek cie koń -
co wym za mel do wa li śmy się na me cie na II miej scu. Po na ra dzie
za ło gi, omó wie niu błę dów, po praw kach sprzę tu wy star to wa li -
śmy do ko lej nych „go nek”. By po pra wić mo ra le ster ni ka, „Ku -
ba” zre zy gno wał z prze ję cia ste ru. Po now nie ster to wał Grze -
gorz. dru gi bieg wy gra li śmy z du żą prze wa gą. „Nie zmie nia się
ko ni pod czas prze pra wy” - za ste rem do koń ca re gat po zo stał
więc Grze gorz. Ka pi tan po sta wił na mło dość... Po praw ne wnio -
ski, któ re wy cią gnę li śmy po pierw szym wy ści gu, spo wo do wa ły,
że ko lej ne dwa wy ści gi prze bie gły pod zna kiem do mi na cji za ło -

Za ło ga „Ga ze ty Uni wer sy tec kiej” za ję ła I miej sce w V Re ga tach me diów o Pu char Prze chod ni Na ro do we go Cen trum
Że glar stwa, pod trzy mu jąc tym sa mym ubie gło rocz ne miej sce na po dium. Im pre za od by ła się w so bo tę, 26 paź dzier -
ni ka 2013 roku na rozlewisku Wisły Śmiałej w Górkach Zachodnich, a zorganizowana została przez władze oraz
studentów AWFiS w Gdańsku
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gi „Ga ze ty Uni wer sy tec kiej”. Wi dzie li śmy, że le wa stro na tra sy
jest ko rzyst niej sza, na le ża ło więc wy ko rzy stać cią głe zmia ny 
si ły wia tru. Wy ma ga ło to nie ustan nej pra cy na ża glach, za po -
mnie nia o kna go wa niu szo tów.. Świet ne zgra nie za ło gi, 
bez błęd ne ba la sto wa nie po dłuż ne i po przecz ne, sku tecz ne wy -
pa try wa nie szkwa łów wpły wa ły fi nal nie na wy nik po szcze gól -
nych wy ści gów. W efek cie da ło nam to du żą prze wa gę nad po -
zo sta ły mi. 

W ostat nim, pią tym, wy ści gu, po we dług nas per fek cyj nym
star cie sę dzia do pa trzył się fal star tu i zgod nie z prze pi sa mi 
re ga to wy mi mu sie li śmy cof nąć się po now nie na li nię star tu, by
unik nąć dys kwa li fi ka cji. Z pierw sze go miej sca na star cie spa dli -
śmy na ostat nie, cią gnę li śmy się w smro dach, czy li za kłó co nym
wie trze jach tów wy żej pły ną cych. Błąd star to wy spo wo do wał,
że dal sza część wy ści gu by ła mo zol nym nad ra bia niem dy stan -
su do resz ty staw ki. Tra sa by ła za krót ka, by cał ko wi cie zni we -
lo wać stra tę, w osta tecz no ści za mel do wa li śmy się na me cie na
trze ciej po zy cji. Zgod nie z prze pi sa mi re ga to wy mi po ro ze gra -
niu 5 wy ści gów, naj gor szy bieg zo stał od rzu co ny. Po now nie
więc wy gra li śmy Pu char Prze chod ni. I po dob nie jak rok te mu
mie li śmy nie kła ma ną spor to wą sa tys fak cję, że uda ło się nam
po ko nać fa wo ry tów, go spo da rzy. Przy bi ciem piąt ki po dzię ko wa -
li śmy so bie za uda ny wy stęp. Był on su mą naj mniej szej licz by
błę dów wśród star tu ją cych oraz per fek cyj ne go zgra nia za ło gi.
Ania wy sła ła SmS-y do zna jo mych że gla rzy. Pierw sze przy szły
ser decz ne gra tu la cje od wiel kich nie obec nych, czy li Ka mi la 
i mag dy. Ka pi tan wy ra ził na dzie ję, że po za tą gra ty fi ka cją dzie -
ka ni i re dak tor bę dą dum ni ze swo ich stu den tów -że gla rzy. 
W śro do wi sku wod nia ków po wszech na jest mak sy ma „Ro bić
do brze al bo wca le”. ma my po czu cie do brze speł nio nej po win -
no ści. jak bę dzie za rok...?

Po nad trzy go dzi ny spę dzo ne na jach cie upły nę ły nam nie po -
strze że nie. du żo emo cji, spo ro sy tu acji ko li zyj nych, za ję ci by li -
śmy nie ustan ną ob ser wa cją kon ku ren cji i od chy leń wia tru, 
try mo wa niem ża gli, ba la sto wa niem jak też roz pra wia niem 
o wyż szych sta nach świa do mo ści.

Po ogło sze niu wy ni ków, wrę cze niu pu cha rów i dy plo mów
oraz krót kim spo tka niu że gla rzy, od by ło się ofi cjal ne opusz cze -
nie ban de ry, na znak za koń cze nia se zo nu że glar skie go 2013 
w Na ro do wym Cen trum Że glar stwa. me dia przy tym by ły obec ne.

Pra gnie my skie ro wać sło wa po dzię ko wa nia i uzna nia dla 
or ga ni za to rów tak wspa nia łej im pre zy że glar skiej oraz po dzię -
ko wa nia spe cjal ne dla Pa na dra Krzysz to fa Za wal skie go –
współ za ło ży cie la i dy rek to ra NCŻ, za trud wło żo ny w pro pa go -
wa nie że glar stwa ja ko spor tu do stęp ne go dla wszyst kich. 
Ży czy my mu dal szej nie złom no ści i wo li wal ki w po ko ny wa niu
prze ciw no ści lo su...

AN NA HOF F MANN

GRZE GORZ GOź DZIK

„KU BA” JA KUB CZyK
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STUdEnCI

Wy jazd pol skiej eki py ar che o-
lo gicz nej do ma ce do nii jest już
nie ja ko tra dy cją. W tym roku,

w dniach 26 sierpnia – 22 września,
badacze po raz piąty przy stą pi li do po -

szu ki wa nia od po wie dzi na ty sią ce py tań,
któ re zo sta ły za da ne, kie dy u pro gu XX wie -
ku za czę to in te re so wać się osad nic twem na
tel lo wym wgó rzu, gó ru ją cym nad mia stecz -

kiem Ne go ti no. Czym jest to za ło że nie? Czy
ma coś wspól ne go z wid nie ją cą na Ta bu la

Peu tin ge ria na „An ti go nią nad rze ką Axios”? ja -
kie są je go po wią za nia z po bli skim Sto bi? Naj waż -

niej szym za gad nie niem po zo sta je bo wiem cią gle,
opi sy wa na na sta ro żyt nej ma pie dro go wej Im pe rium

Rzym skie go z IV wie ku n.e., An ti go nea. Wie le do wo dów 
(lo ka li za cja, obron ność te re nu, bli skość rze ki War dar – an -
tycz ne go Axios – itp.) świad czy o tym, że to wła śnie Ne go ti -
no Gra dište jest po szu ki wa nym sta ro żyt nym mia stem, ufun -
do wa nym przez ma ce doń skie go kró la An ty go na Go na ta sa
(319–239 p.n.e.). Ba! Na wet sa ma na zwa Ne go ti no jest
prze cież ana gra mem sło wa An ti go nea. jed nak że cią gle
jesz cze nie uda ło nam się uzy skać nie pod wa żal nych do wo -
dów na słusz ność tej teo rii. Być mo że któ ryś z ko lej nych se -
zo nów po zwo li nam na udo wod nie nie te zy, w któ rej słusz -
ność wszy scy głę bo ko wie rzą...

Pa lą ce słoń ce ne go ti no
mia stecz ko Ne go ti no, któ re przez pra wie peł ny mie siąc sta -
ło się ba zą dla eki py ar che olo gicz nej, znaj du je się oko ło 
90 km na po łu dnie od Sko pje, w bli skim są siedz twie rze ki
War dar. Nie moż na mu od mó wić swo iste go uro ku, w cza -
sem trud nym dla nas do zro zu mie nia po łu dnio wym ka no -
nie. Wy obraź cie so bie nie wiel ką mie ści nę, gdzie prze szłość
sty ka się i współ gra z te raź niej szo ścią, za bu do wa z XIX i XX
wie ku prze pla ta się ze śla da mi an ty ku. Po łu dnio wy kli mat
za chę ca do od po czyn ku, ale ar che olog mu si zo sta wić 

Za le d wie trzy mie sią ce te mu gru pa ar che olo gów z Pol ski bra ła udział w mię dzy na ro do wym pro jek cie, ja -
kim są wy ko pa li ska na sta no wi sku Ne go ti no Gra dište. Pro fe sor Ni cho las Se kun da, kie ru ją cy eki pą Uni wer -

sy te tu Gdań skie go, wraz z drem Ar ka diu szem Ko per kie wi czem (UG), drem mar ci nem Pasz ke (UG) i drem
Woj cie chem Bril low skim (UAm w Po zna niu) po raz ko lej ny przy stą pi li do ba dań do ty czą cych sta ro żyt ne -
go mia sta w Ne go ti no. W bie żą cym ro ku w tym nie zwy kle cie ka wym przed się wzię ciu wspie ra ło ich

ośmiu człon ków Stu denc kie go Ko ła Na uko we go Ar che olo gii Śród ziem no mor skiej UG. By li to: do ro -
ta Sa ko wicz, Piotr me ler, Bar tosz Busz man, An na Kro czyń ska, Szy mon lip nie wicz, mo ni ka Warm -
bier, mi chał Kierz kow ski oraz mal wi na Su cho dol ska

Studenci Bartosz Buszman i Anna Kroczyńska podczas wykonywania
rysunkowej dokumentacji korony muru

Z SKn ARChEOlOGII
śRódZIEMnOMORSKIEJ UG

nA WyKOPAlISKACh W nEGOTInO

Jedna z terakotowych
figur znalezionych 
w locusie 6 
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so bie ta ką przy jem ność na póź niej – dzień trze ba wy ko rzy -
stać, pó ki jesz cze słoń ce nie stoi w ze ni cie. 

Sta no wi sko ar che olo gicz ne 
Sta no wi sko na Gra dište usy tu owa ne jest na wschod nich
obrze żach mia sta Ne go ti no. Obec nie są sia du je z ce giel nią,
któ ra zo sta ła za ło żo na przy wjeź dzie do miej sco wo ści. Ru iny
sta ro żyt ne go osad nic twa znaj du ją się na pła sko wy żu o wy so -
ko ści oko ło 180 m, tuż obok rze ki. dzię ki po ło że niu na wzgó -
rzu miej sce to uzy ska ło na tu ral nie obron ny cha rak ter. jest 
to za ło że nie miej skie z dwóch okre sów hi sto rycz nych: hel le -
ni stycz ne go (od ok. II wie ku p.n.e.) i rzym skie go (do koń ca
dru giej po ło wy I wie ku n.e.). Na sta no wi sku od na le zio no rów -
nież mu ry za ło że nia re fu gial ne go z III–IV wie ku n.e. Póź nej
ob szar ten zo stał za ję ty przez lud ność Pa jo nii, któ ra stop nio -
wo by ła wchła nia na do pań stwa ma ce doń skie go. Sta no wi -
sko mo że my skla sy fi ko wać ja ko osa dę tel lo wą, co ozna cza,
że ko lej ne war stwy sta wia ne by ły na gru zach po przed nich.

Te go rocz ne pra ce pol skiej czę ści eks pe dy cji od by wa ły
się w ra mach trzech wy ko pów:

C5 (na pół no cy), gdzie pro wa dzo ne by ły pod kie row nic -
twem dra Ko per kie wi cza oraz dra Pasz ke, 
C3 (w cen trum), gdzie za rzą dza ne by ły przez dra Bril low -
skie go,
B1 (na po łu dniu), gdzie opie kę spra wo wa ła do ro ta Sa ko wicz.
W ob rę bie każ de go z wy ko pów pro wa dzi się od dziel ną

do ku men ta cję, kon ser wa cję i in wen ta ry za cję za byt ków. 

C5
Pi szą ca ni niej sze sło wa bra ła udział w pra cach w wy ko pie
C5, stąd słów kil ka o nim. 

Hi sto ria pol skich ba dań w wy ko pie C5 roz po czę ła się 
w 2009 ro ku. W trak cie prac eks plo ra cyj nych wy dzie lo no 
w nim sie dem lo cu sów, czy li umow nych po miesz czeń. Na
ten rok za pla no wa no eks plo ra cję wschod niej czę ści wy ko -
pu, aby nie ja ko za mknąć lo cus 6 i zna leźć je go pół noc no -
-wschod ni na roż nik. Po sta wio no so bie rów nież za cel zna le -
zie nie dal sze go cią gu dro gi rzym skiej, któ rą zlo ka li zo wa no
w po przed nich se zo nach ba daw czych. Pod czas prac wy ko -
pa li sko wych od na le zio no w lo cu sie 6 za byt ki me ta lo we,
mnó stwo cię żar ków tkac kich oraz kil ka mo net z okre su hel -
le ni stycz ne go. Od kry to rów nież za rys mu rów za my ka ją cych
po miesz cze nie oraz za rys wcze śniej sze go mu ru po ło żo ne -
go we wnątrz, w na roż ni ku po łu dnio wo -wschod nim. Pod -
czas prac po le ga ją cych na do czysz cza niu na roż ni ka po łu -
dnio wo -wschod nie go lo cu su 6, ko niecz nym sta ło się
wy dzie le nie ko lej ne go lo cu su, któ ry naj praw do po dob niej
był przy do mo wym sank tu arium. do wo dem na to mo że być
du ża licz ba fi gu rek te ra ko to wych, mię dzy in ny mi bo gi ni Ky -
be le, i ko lej ne mo ne ty hel le ni stycz ne, od po wia da ją ce chro -
no lo gicz nie tym zna le zio nym w lo cu sie 6. Po praw ne zba da -
nie sy tu acji utrud niał wkop ra bun ko wy, praw do po dob nie
zro bio ny jesz cze w cza sach an tycz nych, któ ry prze bie gał
przez śro dek po miesz cze nia. Po szu ki wa na cią głość dro gi
rzym skiej zo sta ła prze rwa na przez wy kop z I woj ny świa to -
wej. – Co cie ka we, więk szość za byt ków me ta lo wych (w tym
mo ne ty, chro no lo gicz nie od po wia da ją ce tym z lo cu sów 6 
i 8) znaj do wa ło się w za sy pi sku po tran szei woj sko wej –
przy znał Piotr me ler, rów nież pra cu ją cy w tym wy ko pie.

***
Te go rocz ne wy ko pa li ska w Ne go ti no by ły dla wie lu z nas
wspa nia łym do świad cze niem. ja ko stu den ci in te re su ją cy
się ar che olo gią śród ziem no mor ską mie li śmy oka zję em pi -
rycz nie spraw dzić, w ja kich oko licz no ściach i wa run kach
pra cu ją ar che olo dzy. Nie któ rych z nas ten wy jazd utwier dził
w prze ko na niu, że wła śnie na ta kich sta no wi skach chce my
pra co wać, in nym dał spo ro do my śle nia. mo gę jed nak 
za pew nić, że dla każ de go z nas był emo cjo nu ją cym i nie -
zwy kle barw nym prze ży ciem, któ re bę dzie my wspo mi nać
jesz cze przez dłu gie la ta. Nie by ła to ostat nia eks pe dy cja, 
a w każ dej ko lej nej bie rze udział co raz wię cej stu den tów
Uni wer sy te tu Gdań skie go, więc per spek ty wy są na praw dę
obie cu ją ce.

MAL WI NA SU CHO DOL SKA
III ROK AR CHE OLO GII UGFO
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Czym jest Oli via Cam pus? Ja ke Je ph cott z Oli via Bu si -
ness Cen tre wy ja śnia: – To efekt wspól nych dzia łań mię -
dzy Uni wer sy te tem Gdań skim a Oli via Bu si ness Cen tre,

któ re po ło żo ne są po są siedz ku. Ta ko ope ra cja jest więc na tu ral -
na. Jed nym z pod sta wo wych ce lów pro gra mu jest uspraw nie nie
ko mu ni ka cji mię dzy spo łecz no ścią aka de mic ką a świa tem trój -
miej skie go biz ne su. Układ ten da je wspa nia łe moż li wo ści współ -
pra cy w za kre sie za trud nia nia ab sol wen tów oraz pro wa dze nia
ba dań.

Pro gram Oli via Cam pus skie ro wa ny jest do stu den tów ostat -
nich lat oraz mło dych ab sol wen tów Uni wer sy te tu Gdań skie go.
je go uczest ni cy mo gą zdo być do świad cze nie za wo do we dzię -
ki od by ciu sta żu lub prak tyk al bo dzię ki pra cy w fir mach znaj du -
ją cych się w Oli via Bu si ness Cen tre. dla wie lu z nich jest to
pierw szy po waż ny, a cza sa mi – naj waż niej szy krok na ścież ce
ka rie ry. Nie jest nie spo dzian ką, że od kan dy da tów wy ma ga na
jest zna jo mość ję zy ków ob cych. – Ze wzglę du na mię dzy na ro -
do wy cha rak ter na szej ka dry, szcze gól ny na cisk kła dzie my 
na bie głą zna jo mość ję zy ka an giel skie go. Po szu ku je my też lu dzi
ze zna jo mo ścią ję zy ka nie miec kie go oraz ję zy ków kra jów sze ro -
ko po ję tej Eu ro py Środ ko wej i Wschod niej – mó wi Alek san der
Za jęc ki z Bay er Se rvi ce Cen ter Gdańsk.

Oprócz ab sol wen tów ko rzy ści z tej ini cja ty wy od no szą trój -
miej skie fir my ma ją ce biu ra w Oli via Bu si ness Cen tre, wśród
któ rych są Ener ga, Bay er, Goy el lo, Sii, PcW, HK Fi nan ce, Hays,
No ble Bank, Play soft – Zda je my so bie spra wę z te go, że trze ba
cza su za nim ta ka oso ba wdro ży się w struk tu ry i spo sób funk cjo -
no wa nia fir my. Świa do mi je ste śmy rów nież te go, że w więk szo -
ści przy pad ków oso by koń czą ce stu dia po sia da ją wie dzę tyl ko
teo re tycz ną. Ten pro gram im da je szan sę zdo by cia wie dzy prak -
tycz nej, a nam – po ten cjal ne go przy szłe go pra cow ni ka – mó wi
Mi cha el De smurs, dy rek tor za rzą dza ją cy w Sii Gdańsk.

Na py ta nie o naj więk szy suk ces ja ke je ph cott od po wia da:
– Zor ga ni zo wa li śmy Tar gi Pra cy, po któ rych dwu na stu wy róż nia -
ją cych się stu den tów Uni wer sy te tu Gdań skie go zna la zło pra cę 
w fir mach dzia ła ją cych w Oli via Bu si ness Cen tre. To na praw dę
coś, czym mo że my się po chwa lić, po nie waż czę sto stu den tom

z od po wied nim wy kształ ce niem nie jest ła two się prze bić na ryn -
ku pra cy, a fir my ma ją pro blem ze zna le zie niem od po wied nich
pra cow ni ków. Nie rzad ko do cho dzi do te go, że oso ba stu diu ją ca
pięć lat po ukoń cze niu stu diów nie pra cu je w swo im za wo dzie.

Oli via Cam pus cią gle się roz wi ja. W pierw szej edy cji w pro -
gra mie wzię ło udział 35 stu den tów z UG. W te go rocz nych, li sto -
pa do wych Tar gach Pra cy bę dzie uczest ni czyć 60 wy róż nia ją -
cych się stu den tów. Tym ra zem do UG do łą czy Po li tech ni ka
Gdań ska oraz 10 osób ze Stu denc kie go Fo rum Bu si ness Cen -
tre Club. 

– Pod czas nad cho dzą cych Tar gów Pra cy stu den ci za po zna ją
się z ofer tą pra co daw ców oraz przed sta wią swo je umie jęt no ści.
Na stęp nie bę dą mo gli apli ko wać do wy bra nych przez sie bie
firm. Tar gi prze bie gną w mi łej at mos fe rze. Każ dy uczest nik otrzy -
ma wy czer pu ją ce od po wie dzi na swo je py ta nia oraz wska zów ki
na przy szłość – mó wi ja ke je ph cott, któ ry peł ni funk cję ko or dy -
na to ra pro gra mu. 

Oli via Cam pus to tak że warsz ta ty i szko le nia. – Ma my am bit -
ne pla ny. Chce my, by w pro gra mie uczest ni czy ło co raz wię cej
stu den tów i firm. Oli via Cam pus jest obec nie dwa ra zy więk szym
pro jek tem niż w lu tym, gdy za czy na li śmy. Do Uni wer sy te tu Gdań -
skie go do łą czy ła Po li tech ni ka Gdań ska. Nie daw no zo stał uru -
cho mio ny pro fil Oli via Cam pus na Fa ce bo oku, gdzie stu den ci
mo gą zna leźć róż ne in for ma cje z po gra ni cza świa tów aka de mic -
kie go i biz ne su. Pra cu je my na to, by pro gram Oli via Cam pus był
wy jąt ko wy – koń czy je ph cott.

O ini cja ty wie po zy tyw nie wy po wia da ją się uczest ni czą cy 
w niej stu den ci. – Pro gra mu Oli via Cam pus nie trze ba po le cać.
Wy star czy o nim in for mo wać. Chęt nych na pew no z każ dym ro -
kiem bę dzie co raz wię cej – mó wi Do mi nik Azie wicz, ab sol went
mię dzy na ro do wych Sto sun ków Go spo dar czych na Uni wer sy te -
cie Gdań skim, któ ry dzię ki pro gra mo wi roz po czął pra cę w fir mie
Goy el lo. – Te go ty pu pro gra my po win ny być bar dziej po wszech -
ne i po win no ich być wię cej. Po le cam stu den tom udział w pro -
gra mie Oli via Cam pus, po nie waż wiem, ja kie ko rzy ści to za so bą
nie sie. Jest to idea bar dzo war to ścio wa, dla te go mam na dzie ję,
że bę dzie się roz wi jać – wtó ru je mu Krzysz tof Wę grzy no wicz,
rów nież ab sol went mię dzy na ro do wych Sto sun ków Go spo dar -
czych, któ ry roz po czął pra cę w fir mie Bay er.

PA WEł PIN KER

Stu den ci oraz fir my in for ma cji o pro gra mie mo gą szu kać 
w ser wi sach in ter ne to wych Oli via Cam pus: 

.oli via cam pus.com

.fa ce bo ok.com/oli via cam pus1

Ka ta rzy na Ćwiej kow ska
Oli via Bu si ness Cen tre
k.cwiej kow ska@oli via cen tre.pl
tel. +48 502 057 508

więcej:

w w w

w w w

Olivia Campus to innowacyjny program, który powstał, aby ułatwić studentom gdańskich uczelni rozpoczęcie pracy
zawodowej po zakończeniu edukacji

POMAGA STUdEnTOM
ROZPOCZąć KARIERę
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WIRTUAlnA
EnCyKlOPEdIA lOGOPEdII

na ukow cy z Ka te dry lo go pe dii Uni wer sy -

te tu Gdań skie go oraz Gdań skie go Uni -

wer sy te tu me dycz ne go pod kie row nic -

twem prof. Edwar da Łu czyń skie go oraz prof.
Sta ni sła wa Mi lew skie go współ pra co wa li przy

waż nym dla śro do wi ska lo go pe dycz ne go 

pro jek cie „En cy klo pe dia lo go pe dii. Na rzę dzie 

do edu ka cji dia gno zy i te ra pii dla śro do wisk na -

uko wych, ro dzi ców, pla có wek edu ka cyj nych 

i te ra peu tycz nych”. je go po my sło daw cą i kie -

row ni kiem by ła dr Jo an na Gru ba z Uni wer sy te -

tu Ślą skie go, a po wstał on dzię ki do fi nan so wa -

niu ze środ ków Unii Eu ro pej skiej, przy zna nych

w ra mach dzia ła nia 8.1 Pro gra mu Ope ra cyj ne -

go In no wa cyj na Go spo dar ka. Oprócz pra cow -

ni ków UG i GUmed w opra co wa niu pro jek tu

bra li udział na uczy cie le aka de mic cy z Uni wer -

sy te tu Ślą skie go, Uni wer sy te tu ma rii Cu rie -Skło -

dow skiej w lu bli nie, Uni wer sy te tu Opol skie go,

Uni wer sy te tu mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu, Uni -

wer sy te tu Pe da go gicz ne go w Kra ko wie oraz

Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go.

Wir tu al nie o lo go pe dii
Efek tem pro jek tu jest por tal za wie ra ją cy en cy klo pe dię lo go pe -

dycz ną, stwo rzo ny z my ślą o stu den tach stu diów lo go pe dycz -

nych, neu ro lo go pe dycz nych, sur do lo go pe dycz nych oraz stu -

den tach pe da go gi ki, psy cho lo gii, fi lo lo gii i in nych kie run ków,

któ rych za in te re so wa nia kon cen tru ją się wo kół za gad nień zwią -

za nych z pra wi dło wym ko mu ni ko wa niem się oraz je go za bu rze -

nia mi. jest on także skierowany do śro do wisk aka de mic kich

oraz prak ty ków zaj mu ją cych się dia gno zą i te ra pią dzie ci. Ko -

rzy stać z nie go mo gą rów nież ro dzi ce chcą cy po głę bić swo ją

wie dzę na te mat roz wo ju dzie ci. 

Wir tu al na en cy klo pe dia lo go pe dycz na za wie ra obec nie 1200

ha seł z za kre su lo go pe dii, pe da go gi ki, psy cho lo gii, me dy cy ny 

i ję zy ko znaw stwa. do ce lo wo znaj dzie się w niej 2500 ha seł.

Ogrom ną war to ścią por ta lu jest zgro ma dze nie wie dzy lo go -

pe dycz nej w jed nym miej scu oraz ujed no li ce nie sto so wa nej 

ter mi no lo gii. En cy klo pe dia ma cha rak ter in te rak tyw ny. Tre ści

pre zen to wa ne są w for mie na pi sów, dźwię ków, gra fik, ani ma cji,

sche ma tów i fil mów.

Po nad to na por ta lu za miesz czo no na rzę dzia do e -le ar nin gu

w po sta ci ma te ria łów edu ka cyj nych dla stu den tów, ma te ria łów

dla wy kła dow ców wspo ma ga ją cych pro ces kształ ce nia oraz na -

rzę dzi umoż li wia ją cych two rze nie te stów.

Ko lej ną istot ną funk cjo nal no ścią por ta lu jest za miesz cze nie

na rzę dzi dia gno stycz nych umoż li wia ją cych do ko na nie wstęp nej

dia gno zy lo go pe dycz nej, wy bór od po wied niej te ra pii oraz przy -

go to wa nie on li ne i wy druk do ku men ta cji do ty czą cych dia gno zy

oraz te ra pii.

KA TA RZy NA KA CZO ROW SKA -BRAy
KA TE DRA LO GO PE DII UG

www.en cy klo pe dia lo go pe dii.plwięcej:

Przykładowa strona opracowanej encyklopedii logopedii - spis haseł

Jedna z rycin encyklopedii - budowa ucha wewnętrznego
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O po styl lach
Ła ciń skie wy ra że nie post il la ver ba (‘po tych sło wach’) le ży
u po cząt ków okre śle nia ro dza ju chrze ści jań skich ksiąg re li -
gij nych zwa nych po styl la mi. Pier wot nie by ły to ko men ta rze
eg ze ge tycz ne do tek stów bi blij nych. W wie ku XIV przy bra ły
one for mę ka zań do ty czą cych po szcze gól nych tek stów 
Pi sma Świę te go, prze zna czo nych na nie dzie le i świę ta ro ku
li tur gicz ne go. Szcze gól nie po pu lar ne po styl le sta ły się w do -
bie re for ma cji, po cząw szy od Hau spo stil le mar ci na lu tra 
z ro ku 1544. W Rze czy po spo li tej wiel kim wzię ciem cie szy ła
się, na pi sa na w du chu kal wiń skim: Świę tych slow a spraw
Pań skich... Kroj ni ka al bo Po styl la, pol skim ję zy kiem a pro -
stym wy kła dem, też dla pro sta kow, krot ce uczy nio na, au tor -
stwa mi ko ła ja Re ja (1505–1569), wy tło czo na w ro ku 1557 
w kra kow skiej ofi cy nie mar ci na Wirz bię ty (1523–1605). 

Post il la Ca tho li ca ks. Ja ku ba Wuj ka
Od po wie dzią ka to lic ką na pu bli ka cję Re ja by ła Post il la Ca -
tho li ca, to jest ka za nia na koż dą nie dzie lę i na koż de świę to
przez ca ły rok, pió ra ks. ja ku ba Wuj ka, któ rej dwie pierw sze
czę ści uka za ły się w Kra ko wie w ro ku 1573, zaś trze cia
część w ro ku 1575, w zna mie ni tej dru kar ni ma te usza Sie be -
ney che ra (+ 1582), sy na mar ci na (+ 1543), pro to pla sty kra -
kow skiej dru kar skiej li nii Sie be ney che rów. Za zna czyć na le ży,
iż by ła to pierw sza dru ko wa na po styl la ka to lic ka w ję zy ku
pol skim, a na pi sa nie jej po wie rzo no nie tyl ko mi strzo wi w za -
kre sie bi bli sty ki i teo lo gii, ale też czło wie ko wi, któ re go dzi siaj
uwa ża my za współ twór cę pol skie go ję zy ka li te rac kie go. 

W zbio rach bi blio te ki UG 
dru gie, po pra wio ne i roz sze rzo ne wy da nie Post il la Ca tho li -
ca wy tło czył w ro ku 1584, rów nież w Kra ko wie, syn ma te -
usza, ja kub Sie be ney cher (+ 1604). I wła śnie po sia da niem
eg zem pla rza tej że, nie zwy kle eks klu zyw nej, edy cji po szczy -
cić się mo że Bi blio te ka Uni wer sy te tu Gdań skie go. Wspa -
nia ły – li czą cy 825 stron – fo liał, opraw ny w de skę po kry tą
ciem ną skó rą z wy tło czo ny mi na przed niej oraz tyl nej okład -
ce pla kie ta mi, opa trzo ny me ta lo wy mi klam ra mi ze skó rza ny -
mi za pin ka mi, prze trwał w do sko na łym sta nie 429 lat, acz kol -
wiek na kar tach księ gi gdzie nie gdzie wi dać pra cę (wca le nie
przy sło wio wych) mo li książ ko wych, jed nak bez zbyt nie go

uszczerb ku dla tek stu dzie ła. Stro na ty tu ło wa jest w formie
kom po zy cji drze wo ry to wych, uka zu ją cych po sta cie i sce ny
bi blij ne, a w zwier cia dle – da ne bi blio gra ficz ne, w tym tro -
chę zmo dy fi ko wa ny, w od nie sie niu do wy da nia pierw sze go,
ty tuł: Post il la Ca tho li ca, to iest Ka za nia na Ewan ge lie nie -
dziel ne y od święt ne na ca ły rok we dług wy kła du sa me go
praw dzi we go Ko ścio ła S. po wszech ne go. Te raz zno wu
przey rza na y po pra wio na. Na od wro ciu kar ty ty tu ło wej drze -
wo ry to wy por tret kró la Ste fa na Ba to re go oraz pa ne gi ryk na
cześć te go wład cy au tor stwa księ dza po ety Sta ni sła wa Gro -
chow skie go (1542–1612), ka no ni ka unie jow skie go, ka li skie -
go i ło wic kie go, za ra zem se kre ta rza kró lew skie go, któ ry ja -
ko stu dent ko le gium je zu ic kie go w Puł tu sku w la tach
1571–1573 słu chał wy kła dów ks. ja ku ba Wuj ka. Po lau da cji
swe go ucznia au tor za mie ścił swo je ośmio stro ni co we sło wo
do mo nar chy, któ re go to bra tan ka Zyg mun ta (1572–1613),
póź niej sze go księ cia Sied mio gro du, był wy cho waw cą, 
w okre sie kie dy to (w la tach 1579-1584) peł nił funk cję rek to -
ra ko le gium w Ko losz wa rze. W na stęp nej swo jej przed mo -
wie do Czy tel ni ka ła ska we go twór ca dzie ła na pi sał: „Iż Po -
styl la nic nie jest in sze go, jed no wy kład Ewan ge liey a pi sma
świę te go: zda ło mi się za po trzeb ną, mój mi ły Czci cie lu, tu
na przod ku nie co mó wić o pra wym ro zu mie niu a wy kła dzie
pi sma świę te go. Bo iż tych ostat nich a ba rzo nie bez piecz -
nych cza sów we dle Pro roc twa Pa na Chry stu so we go, już na -
sta li roz ma ici lu dzie, któ rzy roż nie a nie swor nie pi sma wy -
kła da jąc, na swe wy my sły gwał tow nie na cią ga ją, a pod
imie niem Pa na Chry stu so wym y pod świet nym a ozdob nym
ty tu łem Ewan ge liey wie le lu dzi zwo dzą, te dy trze ba wie -
dzieć, któ re go się wżdy wy kła du be spiecz nie trzy masz
masz y na któ rym słusz nie prze sta wać masz […]”. Po sło -
wach sa me go au to ra na stę pu ją jesz cze przed mo wy: pry ma -
sa ja ku ba Uchań skie go (1502–1581) do pierw sze go wy da -
nia oraz pry ma sa Sta ni sła wa Karn kow skie go (1520–1603)
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do dru gie go wy da nia Post il li. Sam tekst ka zań po prze dza
pa ne gi ryk ks. Sta ni sła wa Gro chow skie go, o któ rym już by ła
mo wa wy żej, na cześć swe go daw ne go pre cep to ra, w for -
mie wier szo wa nej przed mo wy Do te go co czy tać bę dzie,
któ rą to koń czy sło wa mi: „Bądż te go
wdzię czen, Bra cie, a Chri stu sa Pa na, za te -
go co ty księ gi skła dał, proś Ka pła na, 
by dla Ko sćio ła swe go dłu żey go tu cho -
wał, po tym za pra cą, wiecz ną od pła tę da -
ro wał”. dzie ło zo sta ło wy tło czo ne sty lo wą
ro tun dą. Za chwy ca ją du że ini cja ły, któ rych
jest bez li ku, oraz du ża licz ba prze pięk -
nych ry cin, wpi sa nych w treść każ de go ka -
za nia, a uka zu ją cych po szcze gól ne sce ny
bi blij ne z No we go Te sta men tu. Nie któ re 
z nich są sy gno wa ne ini cja ła mi mB i jA.
Pod tym ostat nim mo że się kryć jost Am -
man (1539–1591), słyn ny szwaj car ski ma -
larz i ry tow nik, ilu stra tor wie lu wy dań Pi sma
Świę te go i dzieł bi blij nych.

Po styl la mniej sza i in ne dzie ła ks. Ja ku ba Wuj ka
W pierw szym szki cu, za miesz czo nym w po przed nim nu me -
rze „Ga ze ty Uni wer sy tec kiej”, oraz w szki cu ni niej szym
przed sta wi łem dwa naj więk sze dzie ła ks. ja ku ba Wuj ka,
jed ne go z naj wy bit niej szych pol skich pi sa rzy je zu ic kich 
XVI wie ku. By ły to: prze kład Bi blii oraz Post il la Ca tho li ca
(w dwóch wer sjach). War to nad mie nić, że Post il la Ca tho li ca
okre śla na jest ja ko więk sza, al bo wiem w la tach 1579–1580
w Po zna niu czcion ka mi ofi cy ny ja na Wol ra ba (+ 1592), któ -
ry to od kró la Ste fa na Ba to re go otrzy mał przy wi lej na wy -
łącz ność dru ko wa nia te go dzie ła przez 10 lat, zo sta ła wy tło -
czo na Post il la Ca tho licz na Mniey sza. dzie ło to, na pi sa ne
przy stęp niej szym ję zy kiem i z uprosz czo nym teo lo gicz nym
apa ra tem na uko wym, do sto so wa nym do zwy kłe go słu cha -
cza, cie szy ło się wiel kim wzię ciem i do cze ka ło się wie lu wy -
dań. Zo sta ło ono też prze tłu ma czo ne na ję zy ki: cze ski
(1592) oraz li tew ski (1599).

Ten że sam au tor opu bli ko wał jed nak jesz cze wie le in nych
dzieł (mię dzy in ny mi: O Ko ście le Pa na Chry stu so wym praw -
dzi wym, Apo lo gia to jest obro na Po styl le ka to licz nej prze -
ciw..., Ży wot i na uka Pa na na sze go Je zu sa Chri sta, De trans -

ub stan tio ne di scep tio the olo gi ca) oraz prze kła dów, w tym:
O na śla do wa niu Pa na Chry sta i wzgar dzie wszel kiey próż no -
ści świa ta te go To ma sza á Kem pis (1380–1481) oraz O bó -
stwie Sy na Bo że go i Du cha Świę te go Ro ber ta Bel lar mi na

(1542–1621), je zu ity i kar dy na ła, póź niej -
sze go świę te go i dok to ra Ko ścio ła.

nie co da nych bio gra ficz nych
Na ko niec war to przyj rzeć się sa me mu au -
to ro wi. ja kub Wu jek uro dził się w Wą grow -
cu w Wiel ko pol sce ja ko syn Elż bie ty i ma -
cie ja Wuj ków, w za moż nej ro dzi nie miesz-
czań skiej. Oj ciec był w mie ście sę dzią pra -
wa mag de bur skie go, a póź niej peł nił funk -
cję ław ni ka są du miej skie go. Po cząt ko wo
na uki po bie rał ja kub w klasz tor nej szko le
oj ców cy ster sów w Wą grow cu. W ro ku
1555 wy sła no go na stu dia do Wro cła wia,
gdzie ze tknął się z prą da mi re for ma tor ski -
mi, głów nie z lu te ra ni zmem. Przy Ko ście le
ka to lic kim po mo gła mu utrzy mać się lek tu -

ra Con fes sio fi dei ca tho li cae chri stia na kar dy na ła Sta ni sła -
wa Ho zju sza (1504–1579). Wio sną ro ku 1558 zo stał stu den -
tem Aka de mii Kra kow skiej i już po ro ku uzy skał ba ka lau re at
tej uczel ni z za kre su na uk wy zwo lo nych. ja ko pre cep tor
bra tan ków bi sku pa ja ku ba Uchań skie go, póź niej sze go pry -
ma sa, miał moż ność kon ty nu owa nia stu diów w Wied niu,
gdzie to w ro ku 1564 uzy skał ty tuł ma gi stra fi lo zo fii. W Wied -
niu też ze tknął się z za ko nem je zu itów, co spo wo do wa ło, 
iż w ro ku 1565 udał się do Rzy mu ce lem wstą pie nia do To -
wa rzy stwa je zu so we go. W Rzy mie, w je zu ic kim Col le gium
Ro ma num, roz po czął stu dia teo lo gicz ne i uczył się ję zy ka
he braj skie go. Ba ka lau re at z teo lo gii uzy skał w Wied niu 
w ro ku 1567. Rok póź niej w Puł tu sku przy jął świę ce nia ka -
płań skie i tam też po pew nym cza sie zo stał rek to rem ko le -
gium je zu ic kie go. W ko lej nych la tach peł nił urząd rek to ra
ko le giów w Po zna niu oraz w Wil nie, gdzie do pro wa dził do
ery go wa nia w ro ku 1579 Aka de mii Wi leń skiej, któ rej pierw -
szym rek to rem zo stał je go współ brat w za ko nie, ks. Piotr
Skar ga. Sam Wu jek udał się na to miast z mi sją za kon ną do
Sied mio grodu, gdzie peł nił róż ne funk cje, w tym też rek to ra
ko le gium w Ko losz wa rze. Po wy da le niu je zu itów z Sied mio -
gro du w ro ku 1589 aż do sa mej śmier ci był prze ło żo nym
do mu za kon ne go przy ko ście le św. Bar ba ry w Kra ko wie.
Tam też po świę cił się głów nie fi na li zo wa niu prze kła du Bi blii,
któ re to pra ce roz po czął już w ro ku 1584, kie dy to kon gre -
ga cja pro win cjal na w Ka li szu wy bra ła go pro ku ra to rem pol -
skie go prze kła du Pi sma Świę te go, co spo wo do wa ło też
rocz ny po byt w Rzy mie, gdzie uzy skał zgo dę pa pie ża Syk -
stu sa V na pol ski prze kład Bi blii. 

jak już wcze śniej wspo mnia łem, ks. ja kub Wu jek za li -
cza ny jest też do oj ców pol skie go ję zy ka li te rac kie go, 
a w swo ich cza sach był jed nym z naj więk szych eru dy tów 
w za kre sie zna jo mo ści ję zy ków ob cych, zwłasz cza tzw. ję -
zy ków bi blij nych.

AN TO NI KA KA RE KO
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Pa rę słów o trans por cie
Z lwo wa do sto li cy Au to no micz nej Re pu bli ki Kry mu, Sym -
fe ro po la, do sta nie my się ukra iń ską ko le ją da le ko bież ną.
Wszyst kie miej sca są le żą ce, a po dróż ni ma ją do wy bo ru
czte ry kla sy. jed ną z nich jest płac kar ta, w któ rej 50 osób
gnieź dzi się w od kry tych bok sach, a wszyst ko to w jed nym
wiel kim prze dzia le. Sze fem wa go nu jest pro wad nik (lub pro -
wad ni ca). do je go za dań na le ży dba nie o po rzą dek, roz no -
sze nie po ście li oraz uru cha mia nie pie ca wę glo we go, dzię ki
cze mu jest do stęp do wrząt ku. To on rów nież za zwy czaj
przy my ka oko na na po je al ko ho lo we, któ ry mi zmę cze ni pa -
sa że ro wie umi la ją so bie po dróż.

Cie ka wym zja wi skiem, zwią za nym z po ru sza niem się
tam tej szą ko le ją, jest moż li wość spo tka nia tzw. ba bu szek,
któ re cze ka ją na po dróż nych na każ dym po sto ju. Ale niech
na zwa was nie zmy li. Ba busz ką by wa do ro sły, tę gi męż czy -
zna, któ ry pró bu je sprze dać pie ro gi lub wód kę. Tym wła śnie
zaj mu ją się ci lu dzie, z te go utrzy mu ją ro dzi ny. Ata ku ją po -
dróż nych, za nim ci zdą żą wy siąść z po cią gu. Re kla mu ją,
tar gu ją się, ob ra ża ją, je śli nie chcesz ku pić ich pro duk tu. 
A wy bór jest ogrom ny – al ko hol, pa pie ro sy, do mo we droż -
dżów ki, owo ce czy su szo ne ry by.

Co moż na po wie dzieć o krym skich kie row cach? Są sza -
le ni! Trud no zna leźć in ne okre śle nie na to, jak pro wa dzą au -
ta. Wy prze dza nie na trze cie go czy czwar te go to u nich co -
dzien ność. jeż dżą szyb ko al bo bar dzo szyb ko. mi mo że ich
ma szy ny oraz dro gi nie są do te go przy sto so wa ne. miej sco -

wi po ru sza ją się głów nie sta ry mi woł ga mi i ła da mi, choć
moż na tu rów nież zo ba czyć naj now sze au di. Sa mo cho dy
miesz kań ców do sko na le od zwier cie dla ją sy tu ację na Kry -
mie – ży ją tu lu dzie al bo bar dzo bied ni, al bo bar dzo bo ga ci.
Tych dru gich jest znacz nie mniej.

jed nym z naj po pu lar niej szych środ ków trans por tu są
mar szrut ki. To ma lut kie bu si ki na oko ło 15 osób. Po Eu pa to -
rii (w któ rej no co wa łam) kur su je kil ka li nii. Co cie ka we, nie
ist nie je coś ta kie go jak przy sta nek au to bu so wy. Są je dy nie
umow ne miej sca, na któ rych za trzy mu je się kie row ca. Cza -
sem zda rza ją się sy tu acje ko micz ne – lu dzie sto ją wzdłuż
dro gi w od le gło ści kil ku dzie się ciu me trów od sie bie, ale nikt
nie wpad nie na to, że by prze być ten dy stans i wsiąść ra zem
z in ny mi pa sa że ra mi. By wa, że mar szrut ka sta je trzy ra zy na
od cin ku 60 me trów. Bi let kosz tu je 2,75 UAH (hryw na ukra iń -
ska), czy li mniej wię cej rów no war tość zło tów ki. Bi let to jed -
nak za du żo po wie dzia ne. Wy star czy wrę czyć kie row cy da -
ną kwo tę i już le gal nie po dró żu je my. Ci, któ rzy wsia da ją 
z ty łu, prze ka zu ją pie nią dze in nym pa sa że rom tak dłu go,
do pó ki nie wy lą du ją one na sa mym prze dzie. Resz ta (na wet
ta ze 100 hry wien) za wsze tra fia do wła ści cie la.

hi sto ria w pięk nym wy da niu
Krym to przede wszyst kim waż ne miej sca hi sto rycz ne oraz
cu dow ne wi do ki. Więk szość atrak cji znaj du je się na po łu -
dnio wym wy brze żu. jed ne za pie ra ją dech w pier siach, in ne
nie do koń ca speł nia ją ocze ki wa nia tu ry stów.

Z czym może się kojarzyć Krym przeciętnemu Polakowi? Z mickiewiczem, konferencją Wielkiej Trójki, ewentualnie
utworem mrożka. Nie jest to jednak częsty cel naszych podróży. Coś sprawia, że wybieramy raczej Chorwację,
Bułgarię czy Czarnogórę. A szkoda… dlaczego? Przekonajcie się sami

KRyM WIEdZIE PRyM
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jed ną z naj bar dziej cha rak te ry stycz nych miej sco wo ści
Au to no micz nej Re pu bli ki Kry mu jest Bak czy sa raj. To tam
znaj do wa ła się sto li ca Cha na tu Krym skie go, po któ rej po zo -
stał kom pleks pa ła co wy. Od wie dza jąc go, tu ry ści ma ją
szan sę po znać hi sto rię i kul tu rę tam tych cza sów. Adam mic -
kie wicz rów nież po ja wił się w cen trum wła dzy cha nów i po -
świę cił mu kil ka swo ich utwo rów. Ale nie wszyst kich urze ka
ono tak bar dzo jak urze kło twór cę So ne tów Krym skich. dla
pa sjo na ta tam tej szej hi sto rii zwie dza nie pa ła cu to z pew no -
ścią wspa nia łe prze ży cie, dla in nych to po pro stu ład na bu -
dow la, kil ka fon tann i ko lej ne mu zeum, któ re go zbio rów ra -
czej nie za pa mię ta ją na dłu żej.

Zde cy do wa nie cie kaw sze jest skal ne mia sto Czu fut -Ka le.
le ży ono na wzgó rzach nie da le ko Bak czy sa ra ju. War to się
tu za trzy mać, cho ciaż by ze wzglę du na fakt utwo rze nia
twier dzy i za miesz ki wa nia przez lu dzi tak dzi kich i nie do stęp -
nych te re nów. do te go do cho dzą nie sa mo wi te wi do ki i po -
zo sta ło ści po Ta ta rach i Ka ra imach, czy li daw nych miesz -
kań cach.

Po dró żu jąc po Kry mie, grze chem by ło by nie zo ba czyć ja -
skół cze go Gniaz da. Neo go tyc ki za mek na szczy cie wy so kie -
go kli fu ro bi ogrom ne wra że nie. Pa ła cyk stał się wi zy tów ką
pół wy spu. Nic więc dziw ne go, że jest jed ną z naj chęt niej od -
wie dza nych atrak cji tu ry stycz nych te go re gio nu.

Wresz cie do cie ra my do jał ty – naj więk sze go i naj po pu lar -
niej sze go ku ror tu nad mo rzem Czar nym, któ ry czę sto jest
po rów ny wa ny do Can nes czy mon te Car lo. War to wy brać
się tam na spa cer tęt nią cą ży ciem pro me na dą. W sa mym
cen trum mia sta stoi ogrom ny po mnik le ni na. Naj czę ściej tu -
ry ści ko ja rzą jał tę z kon fe ren cją Wiel kiej Trój ki, pod czas któ -
rej usta lo no po dział po li tycz ny po wo jen nej Eu ro py. Tym cza -
sem nie wie le osób wie, że spo tka nia Sta li na, Chur chil la 
i Ro ose vel ta od by wa ły się w pa ła cu Po toc kich w li wa dii, nie -
wiel kim mia stecz ku są sia du ją cym z jał tą.

A na ko niec gwoźdź pro gra mu – Su dak i No wy Świat.
Pierw sza miej sco wość sły nie ze śre dnio wiecz nej twier dzy –
naj le piej za cho wa ne go za byt ku z cza sów roz kwi tu i eks pan -
sji Re pu bli ki Ge nu eń skiej. No wy Świat jest chy ba naj bar -
dziej ma low ni czym miej scem na ca łym Kry mie. je go wy jąt -
ko wość wy ni ka ze znie wa la ją ce go po łą cze nia gór, mo rza 
i nie co dzien nej ro ślin no ści. Nie bez po wo du na zy wa no 
go wcze śniej pa ra diz, czy li ‘raj’. Śmia ło moż na je okrzyk nąć
naj bar dziej obo wiąz ko wym miej scem do zo ba cze nia na
Kry mie.

A po zwie dza niu…
…po ra ru szyć do mia sta. Po wie lu go dzi nach cho dze nia,
oglą da nia oraz słu cha nia prze wod ni ka, nad szedł czas na
peł no war to ścio wy po si łek.

Kto li czy na to, że zna jo mość ję zy ka an giel skie go otwo rzy
mu wszyst kie furt ki, szyb ko się za wie dzie. Tu taj zna le zie nie
me nu w ję zy ku in nym niż ro syj ski gra ni czy z cu dem. miej -
sco wi rów nież nie bę dą w tym przy pad ku po moc ni, na wet
kel ne rzy czy sprze daw cy. Wy bór po sił ku w re stau ra cji jest

więc nie la da wy zwa niem. Chy ba że opa no wa li śmy dziw ne
znacz ki, zwa ne cy ry li cą, któ re ata ku ją nas z każ dej stro ny.

Kuch nia krym ska nie jest ła ska wa dla wraż li wych żo łąd -
ków. Więk szą część przy sma ków sma ży się na głę bo kim
tłusz czu. Na wet pie czy wo w su per mar ke tach by wa nim po -
sma ro wa ne. Obo wiąz ko wą po zy cją w me nu miej sco wych
re stau ra cji są cze bu re ki, czy li du że pie ro gi na dzie wa ne mie -
lo ną wo ło wi ną i ce bu lą. Al ter na ty wą mo że być sam sa. Po -
nad to war to spró bo wać: bli nów (na le śni ki w róż nej for mie),
barsz czu ukra iń skie go oraz sar my (go łąb ki za wi ja ne w li ście
wi no gro no we). Nie są to ty po we po tra wy kuch ni krym skiej
(czę sto po cho dzą z Ukra iny czy Ro sji), ale na sta łe się tu za -
do mo wi ły. Ko niecz nie trze ba też od wie dzić miej sco we tar gi.
Owo ce i wa rzy wa są tam prze pysz ne, a ar bu zy to ist ne nie -
bo w gę bie!

Wy bie ra jąc się do ba ru czy re stau ra cji, na le ży pa mię tać 
o dwóch istot nych spra wach. Po pierw sze, do ra chun ku do -
li cza ny jest na pi wek kel ne ra
(ok. 10% su my). Po dru gie, 
w go dzi nach wie czor nych pła -
ci się cza sem za słu cha nie mu -
zy ki (3–6 UAH). Oczy wi ście do -
ty czy to rów nież tych, któ rzy
nic nie za ma wia ją. Z re gu ły nie
in for mu je się o tym za gra nicz -
ne go klien ta, dla te go zda rza ją
się nie przy jem ne sy tu acje.

Na Kry mie ce ny żyw no ści 
i na po jów są nie znacz nie niż sze
niż w Pol sce. Naj wię cej moż na
za osz czę dzić na wód ce i pa pie -
ro sach. litr wód ki w su per -
mar ke cie kosz tu je ok. 67 UAH 
(ok. 27 zł), pa pie ro sy ku pi my
na wet za 3,5 zł. Za ki lo gram 
ar bu za za pła ci my od 2 UAH
(ok. 0,8 zł), za pi wo od 4 UAH
(1,6 zł), a ce na du żej pacz ki
chip sów lay’s to ok. 12 UAH
(ok. 4,8 zł). Sto sun ko wo dro gi
jest tu je dy nie na biał – ok. 17 UAH (ok. 6,8 zł) za 150 g se ra
w pla strach. Po da ne kwo ty do ty czą głów nie skle pów i tar gu
w Eu pa to rii.

Krym i je go miesz kań cy po tra fią za sko czyć. Kel ner w dre -
sie, ob ci słym pod ko szul ku i zło tym łań cu chu na szyi czy kra -
dzież wi na przed bra mą pen sjo na tu pro sto z rąk pra wo wi te -
go wła ści cie la to tyl ko nie któ re atrak cje. je że li szu ka cie
wię cej słoń ca, ru szaj cie do Gre cji. je że li chce cie ro bić za ku -
py w luk su so wych skle pach, jedź cie do Fran cji. je że li za le -
ży wam na pysz nym je dze niu, po le cam Wło chy. je że li jed -
nak li czy cie na daw kę ad re na li ny, co dzien ne nie spo dzian ki 
i nie co dzien ne sy tu acje, to zde cy do wa nie Krym wie dzie prym.

EWE LI NA MAł KOW SKA
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Czy je steś smut nym czło wie kiem?
je stem me lan cho li kiem. lu bię po być sam, wpaść w mo -
ment za du my czy re flek sji. jed nak rzad ko do ty ka mnie 
dół. je śli czu ję, że coś złe go się dzie je, a jest to dla mnie
waż ne jak na przy kład tę sk no ta, sta ram się to wy ko rzy stać,
za pi su jąc nu ty na pię cio li nii. je śli jest to zwy kły dół, wy ni ka -
ją cy po pro stu ze złe go dnia, sta ram się to zwy czaj nie uciąć
i nor mal nie funk cjo no wać, bo jest to bez piecz ne.

Smu tek jest we dług cie bie bar dziej twór czy?
dla mnie twór cze są na gło ści. je śli w tram wa ju zda rzy się
pięk na sy tu acja, o któ rej ni gdy bym nie po my ślał, że mo że
się wy da rzyć w ta kim miej scu, to au to ma tycz nie od dzia łu je
to na mnie i pi szę utwór z tym zwią za ny. To nie jest tak, 
że po wiem so bie: „Ok, stwo rzył się kli mat na na gra nie po ło -
wy pły ty”. Cza sa mi są to tyl ko uryw ki, chwi le. Wra ca jąc 
do py ta nia, nie ko niecz nie zga dzam się ze stwier dze niem, 
że dół jest bar dziej twór czy. Na gry wa jąc al bum At Gla de,
by łem bar dzo szczę śli wym czło wie kiem.

Pa mię tasz mo ment, w któ rym stwier dzi łeś, 

że war to sku pić się na mu zy ce?
Pa mię tam, że ta kim mo men tem, je śli cho dzi o two rze nie
aku rat ta kiej mu zy ki, by ło usły sze nie gru py Si gur Rós, kie dy

mia łem 13 lat. do świad czy łem wte dy cze goś zu peł nie in ne -
go. Wcze śniej słu cha łem me ta lu, pa mię tam, że mia łem
ogrom ne słu chaw ki, przez któ re le d wo do cho dził głos 
na uczy ciel ki w szko le. Póź niej usły sza łem wła śnie Si gur Rós
i na gle zmie ni ło się ży cie. dzię ki te mu za czą łem tro chę wię -
cej szu kać, tro chę wię cej cho dzić po le sie.

Masz za so bą etap pi sa nia do szu fla dy?
Oczy wi ście, ta kich utwo rów, któ re być mo że po wi nie nem
wy dać, jest kil ka dzie siąt. Są to rze czy, na któ rych tre no wa -
łem, wy ra bia łem so bie pew ne go ro dza ju swoj skość. Póź niej
za czą łem śpie wać, choć ni gdy nie są dzi łem, że po tra fię. 
Te raz co raz czę ściej sta ram się roz wi jać swój wo kal.

Za czą łeś po ja wiać się w in ter ne cie, wy ko nu jąc 

co ve ry mię dzy in ny mi Da mie na Ri ce’a. Czy moż na się

cze goś na uczyć, wcho dząc w czy jąś wraż li wość?
lu bię się za coś wziąć po swo je mu. Wiem, że kie dy sam
coś zro bię i nie bę dzie to do bre, bę dę mógł być zły tyl ko 
na sie bie. Kie dy mam ma rze nie, sta ram się zro bić wszyst ko,
że by je speł nić. Ku pi łem sprzęt stu dyj ny i za czą łem uczyć
się na co ve rach. Ten etap trwał kil ka mie się cy, szu ka łem 
te go, co bę dzie dla mnie od po wied nie. W koń cu zna la złem
i za czą łem na gry wać wła sne utwo ry.

Po wy da niu pły ty At Gla de po ja wi ły się bar dzo 

po zy tyw ne ko men ta rze ze stro ny do świad czo nych 

ar ty stów, ta kich jak Ka ta rzy na No sow ska. Ta kie opi nie

uskrzy dla ją?
je stem w tym świe cie od nie daw na. Kie dy sły szę ta kie opi -
nie od osób, któ rym po pro stu do brze z oczu pa trzy, to jest
to bar dzo uskrzy dla ją ce. Sa ma moż li wość po roz ma wia nia
przed kon cer tem z pa nią Ka sią No sow ską jest ol brzy mią
przy jem no ścią. je stem jed nak da le ki od ob ra sta nia w piór -
ka. Na wet je śli po ja wi się mi lion „laj ków” na Fa ce bo oku, 
to i tak da lej bę dę miesz kał w blo ku.

Jak do szło do współ pra cy z wy twór nią Ne xt pop?
Rok te mu, przed wa ka cja mi, otrzy ma łem wia do mość od Ro -
ber ta Ami ria na [kom po zy to ra, mu zy ka, pro du cen ta, współ -
pra cu ją ce go mię dzy in ny mi z Kay ah, Ka sią Ko wal ską, An ną
ma rią jo pek – przyp. red.]. Na pi sał, że bar dzo chciał by wy -
dać mój al bum. Po cząt ko wo nie trak to wa łem te go po waż -
nie, mia łem na gra ne do pie ro dwa utwo ry, któ re opu bli ko wa -

WyChOWAny nA SIGUR RóS
Fismoll jest objawieniem muzycznym 2013 roku. W czerwcu ukazał się jego debiutancki album zatytułowany At Glade.
Przy okazji koncertu w gdyńskim Uchu artysta opowiedział o współpracy z Robertem Amirianem, inspirującej
melancholii oraz dojrzewaniu do tworzenia własnej muzyki 
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łem w sie ci. jed nak póź niej za czął się kon takt te le fo nicz ny 
i pro po zy cja oka za ła się bar dzo po waż na. Cie szę się, 
że jest to Ne xt pop, a nie in na wy twór nia, choć nie po wi nie -
nem tak mó wić, bo ni gdy nie współ pra co wa łem z in ną.
Wiem jed nak, że współ pra ca ukła da się świet nie i nie chciał -
bym nic zmie niać.

Mam wra że nie, że w ostat nim cza sie do szło 

w pol skiej mu zy ce do bar dzo po zy tyw ne go zja wi ska.

Mło dzi ar ty ści zo sta li ob ję ci pew ne go ro dza ju 

me ce na tem ze stro ny bar dziej do świad czo nych 

mu zy ków, cho ciaż by wspo mnia ne go Ro ber ta Ami ria na

czy Lesz ka Bio li ka i je go Otwar tej Sce ny. Czym jest 

dla cie bie te go ty pu wspar cie?
To jest nie zwy kle przy jem ne. Czę sto roz ma wiam z Ro ber -
tem Ami ria nem o je go pla nach. Ro bert re zy gnu je z ko mer -
cyj nych pro jek tów, wo li spę dzić dwa mie sią ce w stu diu, nic
z te go nie ma jąc, ale na gry wa jąc coś pięk ne go. Cho ciaż by
po to, że by ktoś się uśmiech nął, gdy te go słu cha. Są pla ny,
aby po wstał fe sti wal Ne xt po pu, któ ry bę dzie w jed nym kli -
ma cie. Ro bert ma ma rze nia i wie rzy tak jak ja, że wszyst ko
jest w rę kach Bo ga.

Pod kre śla łeś ro lę gru py Si gur Rós w kształ to wa niu

two jej świa do mo ści mu zycz nej. Czy Is lan dia jest

współ cze śnie naj waż niej szym miej scem na mu zycz nej

ma pie Eu ro py?
mu szę przy znać, że naj cie kaw sze pro jek ty, któ rych do -
świad czy łem, po cho dzą wła śnie z Is lan dii. dla te go rów nież
śpie wam po an giel sku. Chciał bym w przy szło ści wy je chać
na za gra nicz ny fe sti wal, gdzie na py ta nie: „Two rzysz zna ko -
mi tą mu zy kę, skąd je steś?”, mógł bym od po wie dzieć: 
„Z Pol ski”. Po tem chciał bym wy brać się na ten sam fe sti wal
po pię ciu la tach, spo tkać tam kil ka pol skich ze spo łów i usły -
szeć za po wiedź: „Przed Pań stwem wy stą pi… no prze cież
zna cie ten kli mat z Pol ski”. dziś te go nie ma, a faj nie by ło by,
gdy by w przy szło ści coś ta kie go się zro dzi ło.

W czym tkwi pro blem pol skiej mar ki?
my ślę, że w ilo ści.

Cią gle ta kich ar ty stów jest zbyt ma ło?
Tak mi się wy da je. Na Is lan dii ist nie je tak na praw dę je den
nurt mu zycz ny, więc al bo słu chaj ta kiej mu zy ki i do świad -
czaj pięk na na tu ry, al bo po de tnij so bie ży ły. W Pol sce po ja -
wia się co raz wię cej, na zwij my to „spe cy fi ków mu zycz nych”,
lu dzi, któ rzy od zna cza ją się pew ną ory gi nal no ścią np. Oly.
– dziew czy na z uku le le, któ ra ro bi wspa nia łe rze czy i bar dzo
chciał bym z nią kie dyś za śpie wać. jest me la Ko te luk, któ ra
stwo rzy ła wła sny styl i co raz gło śniej sły chać no we utwo ry,
któ re  two rzy. Wiesz, nie je stem znaw cą pol skiej mu zy ki,
wła ści wie je śli cho dzi o słu cha nie mu zy ki je stem bar dzo
ogra ni czo nym czło wie kiem, bo słu cham je dy nie kla sy ki –

Ba cha lub ze spo łu Si gur Rós. Za zwy czaj sku piam się na ci -
szy; słu cha jąc in nych ar ty stów, póź niej trud no zro bić coś
swo je go.

Ja kie ma rze nia ma Fi smoll?
mam pro ste ma rze nia. Chciał bym być do koń ca ży cia z tą
oso bą, z któ rą je stem, chciał bym mieć kie dyś dzie ci i dom.
Po za tym chcę po ma gać lu dziom. Ta ką mam mi sję, nie waż -
ne, czy bę dę ro bił to dźwię kiem czy dłoń mi. To jest chy ba
naj bar dziej uskrzy dla ją ce, kie dy mo gę po móc pro stym ge -
stem bez dom ne mu lub in nej oso bie, gra jąc kon cert, choć to
zu peł nie in ny ro dzaj emo cji. Z ma rzeń czy sto mu zycz nych,
niech to, co nie daw no się za czę ło, trwa przez ca ły czas.

Ja kie pla ny na naj bliż szy czas?
Przede wszyst kim kon cer ty.

Wi dać już na ho ry zon cie dru gi al bum?
Tak na praw dę przy go to wa łem już wszyst kie utwo ry, więc
przy szły rok jest bar dzo re al ny.

TO MASZ BłASZ KIE WICZ
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Rusz się!
Pierw sza pro po zy cja to śro do we warsz ta ty zum by – coś dla
tych, któ rzy chcie li by na brać for my przy po ry wa ją cych ryt mach
la ti no. Gru pa jest otwar ta dla wszyst kich, bez wzglę du na wiek
i sto pień za awan so wa nia. Wy star czy przyjść na jed ne za ję cia,
by prze ko nać się, jak wie le sa tys fak cji da ją fit nes so we ćwi cze -
nia wy ko ny wa ne przy akom pa nia men cie go rą cej po łu dnio wo -
ame ry kań skiej mu zy ki.

je śli ma rzy Ci się bar dziej orien tal na przy go da, przyjdź na
mi ko łaj ko wy wie czór z Ze spo łem Tań ca Brzu cha „Aga dir”. 
W pro gram praw dzi wej uczty dla zmy słów wkom po no wa no po -
ka zy gru po we i so lo we, na ukę tań ca orien tal ne go oraz kon kur sy. 

dla osób, któ re czu ją w so bie te atral ny za pał, may be The atre
Com pa ny przy go to wał bar dzo cie ka wą pro po zy cję warsz ta to -
wą. Od by wa ją ce się w każ dą nie dzie lę spo tka nia są zna ko mi tą
oka zją, by po sze rzyć za kres ak tor skich umie jęt no ści, a także
podszkolić zna jo mość ję zy ka an giel skie go.

Chodź, zo bacz!
Wo lisz fil my? To świet nie! Za miast sie dzieć sa me mu i oglą dać
je na ma łym ekra nie kom pu te ra, przyjdź na pro jek cje dKF-u
„miłość Blondynki”. Po ka zy, jak zwy kle, po prze dzo ne bę dą cie -
ka wy mi pre lek cja mi. Szcze gól nie in te re su ją cy pod tym wzglę -
dem wy da je się cykl „Film na ko zet ce”, któ re go pierw sza od sło -
na za koń czy ła się du żym suk ce sem fre kwen cyj nym i oży wio ną
dys ku sją. W grud niu cze ka na Cie bie mię dzy in ny mi Ida – ob sy -
pa ny na gro da mi film Paw ła Paw li kow skie go – oraz Dziew czyn -
ka w tramp kach – wzru sza ją ca opo wieść o ma łej bun tow nicz ce
pró bu ją cej uto ro wać so bie dro gę do speł nie nia ma rzeń w re -
stryk cyj nym świe cie Ara bii Sau dyj skiej. 

O osią ga niu po sta wio nych so bie ce lów, choć w ko me dio wym
to nie, trak tu je tak że spek takl Jak uwo dzi li bo go wie w re ży se rii
je rze go Wój cic kie go. Opo wia da na w nim hi sto ria nie po rad ne -
go sin gla, któ ry za wszel ką ce nę pró bu je zna leźć mi łość swe go
ży cia, to zna ko mi ty spo sób na po pra wę zi mo we go na stro ju.
Głów ny bo ha ter, 33-let ni lu dwik, w swych dą że niach do speł -
nie nia ma rzeń nie ugnie się przed ni czym. Czy uda mu się do -
go nić przy sło wio we go kró licz ka? Prze ko naj się sam. 

W po ło wie grud nia nie ma ła grat ka dla mi ło śni ków przygód,
czyli „menażki” – studenckie nagrody podróżnicze. już po raz
trze ci stu den ci -po dróż ni cy za pro szą nas w świat swych pa sjo -
nu ją cych wy praw. Oprócz zwy cięz ców wy ło nio nych przez pu -
blicz ność, prze wi dzia ne są tak że wy róż nie nia w kil ku ka te go -
riach – naj za baw niej sze pe ry pe tie, po dróż za 5 zło tych i naj -
bar dziej nie bez piecz na wy ciecz ka. Przyjdź i po słu chaj – mo że
znaj dziesz tam in spi ra cję lub to wa rzy stwo do wła snych nie za -
po mnia nych po dró ży.

Tym, któ rzy z wy tę sk nie niem ocze ku ją at mos fe ry świąt, po le -
ca my pro po zy cję Ze spo łu Pie śni i Tań ca UG „jan tar”. jak co ro -
ku, na bo żo na ro dze nio wym spo tka niu nie za brak nie peł nych
cie pła i uro ku tra dy cyj nych pol skich ko lęd i pa sto ra łek oraz 
róż no rod nych wy stę pów ta necz nych. Pod czas kon cer tu za pre -

zen tu ją się mię dzy in ny mi pa ry tur nie jo we, któ re w swo im de -
biu tanc kim star cie na tur nie ju tań ców pol skich w for mie to wa -
rzy skiej w mal bor ku za ję ły wy so kie, me da lo we po zy cje. Głów ną
atrak cją wie czo ru bę dzie przed pre mie ro wy po kaz no wej su ity
tań ców ka szub skich, któ rą spe cjal nie dla „jan ta ra” przy go to wał
zna ko mi ty cho re ograf – jan Ło sa kie wicz.

W okre sie in ten syw nych przed świą tecz nych za ku pów i po -
rząd ków war to więc zna leźć tro chę cza su na sko rzy sta nie z cie -
ka wych pro po zy cji „Al ter na to ra”.

BARBARA MADANy

KIEdy PAdA śnIEG… 

CZylI „AlTERnATOR” ZIMą
To nic, że dni są coraz krótsze, niebawem zacznie sypać śnieg, a synoptycy zapowiadają zimę 
stulecia. Wspólnie z „Alternatorem” poszukamy rozgrzewających sposobów na grudniowe chłody

PROGRAM nA GRUdZIEń:
Śro dy (4, 11 i 18 grudnia): 
ZUmBA  godz. 17:00, sa la 41, bu dy nek ACK, 
ul. Wi ta Stwo sza 58, wstęp: 10 zł/za ję cia 

Nie dzie le (1, 8 i 15 grudnia): 
WARSZTATy mAyBE THEATRE COmPANy 
 godz. 18:00, sa la 41, bu dy nek ACK, ul. Wi ta Stwo sza 58,
wstęp wol ny, obo wią zu ją za pi sy (wi ce pre zes@mtc.gda.pl 
lub 602 501 603)

5 grud nia: 
kla sycz ny kla syk: ANNIE HAll (1977), 
reż. Wo ody Al len, 93 min, USA  godz. 17:00, aula 1.43, 
Wy dział Fi lo lo gicz ny, ul. Wi ta Stwo sza 55, bi le ty: 5 zł

6 grud nia: 
WIECZÓR ORIENTAlNy Z „AGAdIREm”
 godz. 20:00, Bia ła Basz ta, ul. Au gu styń skie go, wstęp: 5 zł

12 grud nia: 
Ho ry zon ty ki na: dZIEWCZyNKA W TRAmPKACH (2012) 
reż. Ha ifaa Al man so ur, 93 min, Ara bia Sau dyj ska 
 godz. 17:00, au la 1.43, Wy dział Fi lo lo gicz ny, 
ul. Wi ta Stwo sza 55, bi le ty: 5 zł

12 grud nia: 
KONCERT ŚWIĄTECZNy ZPiT UG „jANTAR” 
 godz. 18:00, au la Wydziału Pra wa i Ad mi ni stra cji 

13 grud nia: 
„Film na ko zet ce”: IdA (2013), reż. Pa weł Paw li kow ski, 80 min,
Pol ska, da nia  godz. 17:00, au la 1.43, Wy dział Fi lo lo gicz ny,
ul. Wi ta Stwo sza 55, bi le ty: 5 zł

13–15 grud nia: 
mENAŻKI, stu denc kie na gro dy po dróż ni cze 
 Wy dział Bio lo gii, ul. Wi ta Stwo sza 59, wstęp wol ny

18 grud nia: 
spek takl: jAK UWOdZIlI BOGOWIE, reż. je rzy Wój cic ki 
 au la 1.43, Wy dział Fi lo lo gicz ny, ul. Wi ta Stwo sza 55, 
bi le ty: 5/10 zł
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Mimo iż za oknem póź na je sień
chcie li by śmy na chwi lę wró cić do
okre su let nie go i wy stę pów na -

szych za wod ni czek w roz gryw kach siat ków ki
pla żo wej. W tym ro ku po ja wił się po mysł, aby
stwo rzyć pa rę w tej dys cy pli nie, któ ra bę dzie
bro nić barw Uni wer sy te tu Gdań skie go nie tyl -
ko w roz gryw kach aka de mic kich, ale tak że 
w Mi strzo stwach Pol ski Se nio rek. Pa ra AZS UG 
w skła dzie: Do mi ni ka Hor bacz (I rok, Wy dział
Eko no micz ny) – Pau li na Ra dzi won (I rok,
Wy dział Na uk Spo łecz nych) pod okiem tre ne ra
Ra fa ła Murcz kie wi cza ro ze gra ła swój de biu -
tanc ki se zon siat ków ki pla żo wej.

Re pre zen tant ki UG zma ga nia roz po czę ły od
moc ne go ude rze nia. W Aka de mic kich Mi strzo -
stwach Po mo rza Pau li na i Do mi ni ka za ję ły 
II miej sce, uzy sku jąc awans do pół fi na łu. 
Po do brej grze w Po go rze li cy za wod nicz ki UG
awan so wa ły do Wiel kie go Fi na łu AMP roz gry -
wa ne go w Gdy ni. Plan mi ni mum, ja ki za kła -
da no, czy li awans do czo ło wej ósem ki, za wod -
nicz ki wy ko na ły z na wiąz ką, pla su jąc się
osta tecz nie na IV miej scu w kla sy fi ka cji ge ne -
ral nej i I miej scu wśród uni wer sy te tów!

Po tem, kie dy więk szość stu den tów przy go -
to wy wa ła się do eg za mi nów, Pau li na z Do mi -
ni ką za czy na ły swój pierw szy se zon w se nior -
skiej siat ków ce. Pierw szy tur niej od był się 
w Ko zie ni cach. Tam, po bar dzo do brej grze,
za wod nicz ki upla so wa ły się na IX miej scu. 
– Nie ste ty, po tym tur nie ju zła pał nas do łek.
Był on spo wo do wa ny po czę ści suk ce sem, 
ja ki osią gnę li śmy na AMP, a po czę ści szu ka -
niem cza su na od po czy nek mię dzy eg za mi na -
mi, na uką, tre nin ga mi a wy jaz da mi na za wo dy
– re la cjo nu je tre ner za wod ni czek, Ra fał Murcz -
kie wicz. – W su mie ten kry zys trwał aż do tur -
nie ju w Ło dzi, z któ re go mi mo IX miej sca wy -
jeż dża li śmy bar dzo nie za do wo le ni. Po tym
tur nie ju usie dli śmy i bar dzo dłu go roz ma wia -
li śmy, co zro bić da lej. Czy za koń czyć se zon,
czy spró bo wać wal czyć. Pa dło wie le przy krych
słów, ale ca ła na sza trój ka po sta no wi ła da lej
współ pra co wać. Chcie li śmy udo wod nić przede
wszyst kim so bie, że po tra fi my do brze grać 
i stać nas na du że suk ce sy. 

I już na na stęp nym tur nie ju z cy klu Pla ża
Open, któ ry od był się w An dry cho wie, mło de
stu dent ki wy wal czy ły II miej sce. – Ten wy nik
był na praw dę po trzeb ny dziew czy nom. Bar dzo
cięż ko na nie go pra co wa ły i po świę ci ły na -
praw dę bar dzo du żo. Suk ces po zwo lił im uwie -
rzyć, że mo gą grać o zwy cię stwo w tur nie ju 
i że na sza gra idzie ca ły czas do przo du – pod -
su mo wu je tre ner. 

Na stęp ny tur niej eli mi na cyj ny do Mi strzostw
Pol ski od był się w Płot kach. Tam też dziew czy -
ny mia ły bar dzo do bry wy stęp i zdo by ły 
VII miej sce. Ty dzień przed fi na łem od był się
tur niej we Wrze śni. Po raz ko lej ny wa lecz ne
stu dent ki na wią za ły wal kę z naj lep szy mi pa ra -
mi w Pol sce i wy wal czy ły IV miej sce. Po tak 
do brych wy ni kach na fi na ły za wod nicz ki je cha ły
peł ne na dziei, że odegrają  ro lę czar ne go ko nia
za wo dów – osta tecz nie za ję ły XIII miej sce.

Pierw szy se zon Do mi ni ki Hor bacz i Pau li ny
Ra dzi won na le ży uznać za uda ny. Za wod nicz-
ki wy wal czy ły IV miej sce w roz gryw kach aka -
de mic kich, pod ję ły też wal kę w za wo dach 
se nior skich i, co wię cej, za ję ły w nich bar dzo

wy so kie, punk to wa ne miej sca. Do dać na le ży
jesz cze, że Pau li na z Do mi ni ką w cy klu roz gry -
wek Pla ża Open zo sta ły na gro dzo ne na gro dą
Glob tro te rek Ro ku, a tre ner Murcz kie wicz zo -
stał na gro dzo ny ty tu łem tre ne ra ro ku. Miej my
na dzie ję, że rów nież w przy szłym se zo nie na -
sze za wod nicz ki do star czą nam wie lu emo cji
spor to wych. Już dziś cze ka my na cie płe la to 
i tur nie je siat ków ki pla żo wej.  

PIOTR WAL CZAK
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AZS Uni wer sy tet Gdań ski li de rem
Eks tra kla sy!
Ze spół fut sa li stów AZS UG po sied miu ko lej -
kach li go wych zo stał li de rem naj wyż szej 
kla sy roz gryw ko wej. Ostat nie me cze z udzia -
łem na sze go ze spo łu to zna ko mi ta pro mo cja
pił ki noż nej ha lo wej. Co cie ka we, bram ki 
w ze spo le Uni wer sy te tu za czę li zdo by wać tak -
że... bram ka rze. W me czu w Zduń skiej Wo li 
z miej sco wą Gat tą za wod ni cy AZS-u po dra -
ma tycz nym spo tka niu po ko na li go spo da rzy

3:2, a bram kę na wa gę zwy cię stwa zdo był
goal ke e per „Aka de mi ków” – Ja cek
Bur glin. W ko lej nym me czu już ja ko
li der Eks tra kla sy ze spół UG po ko nał

GKS Ty chy (4:3), a jed ną z bra mek zdo -
był dru gi bram karz AZS-u – Mar cin Wol ski.
Ze spół Uni wer sy te tu za sko czył fa chow ców fut -
sa lu już w pierw szej ko lej ce, kie dy to w Chorzo -
wie po ko nał fa wo ry zo wa ny Cle arex (3:1), 
jed nak ak tu al nym miej scem w ta be li na si za -
wod ni cy za sko czy li wszyst kich. 

Cie szy też fakt, iż na me czach po ja wia się
co raz wię cej do pin gu ją cych ki bi ców. Już 
w grud niu cze ka ich ar cy cie ka we wi do wi sko,
al bo wiem do Gdań ska przy je dzie słyn na 
Wi sła Kra ków. Z pew no ścią war to wy brać się
na to spo tka nie!

www.ugfut sal.pl więcej:

kalejdOSkOp SpOrTOwy

Uni wer sy tet Gdań ski or ga ni za to rem
fi na łów Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski
Za rząd Głów ny Aka de mic kie go Związ ku Spor -
to we go roz strzy gnął kon kurs na or ga ni za -
cję Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski 2014. 
Naj wyż sza wła dza AZS-u do ce ni ła do tych cza -
so we dzia ła nia na sze go klu bu i po sta no-

wi ła przy znać mu or ga ni za cję dwóch im prez
spor to wych. W ubie głych la tach AZS UG
dwu krot nie or ga ni zo wał Pół fi nał Aka de mic -
kich Mi strzostw Pol ski w Te ni sie Sto ło wym. 
W kwiet niu 2014 Uni wer sy tet Gdań ski bę dzie
go spo da rzem fi na łu tej im pre zy! Za wo dy od -
bę dą się w ha li Pol skie go Związ ku Te ni sa Sto -

ło we go im. An drze ja Grub by. Wła dze AZS-u
przy zna ły UG rów nież or ga ni za cję Fi na łu Aka -
de mic kich Mi strzostw Pol ski w Siat ków ce
Pla żo wej Ko biet i Męż czyzn. Przy szło rocz ne
za wo dy od bę dą się w czerw cu na pla ży miej -
skiej w Gdy ni. Już dziś za pra sza my na obie
im pre zy spor to we! 

PIOTR WAL CZAK

Stu dent UG w Li dze Mi strzów! 
Przed sta wi ciel AZS UG w Li dze Mi strzów? Tak,
sta ło się to fak tem – 24 paź dzier ni ka 2013 ro ku
w siat kar skiej Li dze Mi strzów w bar wach 
ze spo łu Mi strza Au strii – SK Po so jil ni ca Aich -
-Dob wy stą pił czło nek na sze go klu bu, stu dent
UG Sta ni sław Waw rzyń czyk! Popularny „Biały”

z austriackim zespołem w Li dze Mi strzów ry wa -
li zu je z ta ki mi ze spo ła mi, jak: Lo ko mo tiv Mo -
skwa, Ze nit Ka zań czy Lu be Ban ca Mar che Ma -
ce ra ta. Miej my na dzie ję, że gra jąc z naj lep szy mi,
nasz za wod nik wy szli fu je for mę na cze ka ją ce go
na wio snę Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski,
gdzie wy stą pi już w bar wach AZS-u.
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SKn ARChEOlOGII
śRódZIEMnOMORSKIEJ UG 
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