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Z okazji świąt Wielkiej Nocy składam

serdeczne życzenia radości i szczęścia.

Życzę naszym studentom, pracownikom, 

współpracownikom, przyjaciołom naszej 

uczelni i całej akademickiej społeczności 

spokoju, odpoczynku oraz rodzinnych

spotkań w gronie bliskich i przyjaciół.

Święta Wielkanocne to czas rodzącej się

nadziei. Życzę zatem Wszystkim spełnienia marzeń – tych wielkich

i tych najskrytszych. Oby ta niezwykła, świąteczna atmosfera została

w nas długo i była wytchnieniem od codzienności. Zgodnie z tradycją

życzę także smacznego świątecznego jajka i mokrego dyngusa, 

a nade wszystko – wszelkiego powodzenia w życiu osobistym 

oraz sukcesów w życiu zawodowym.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Bernard Lammek
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Sza now ni Pań stwo,

po bli sko trzy mie sięcz nej prze rwie spo wo do wa nej zmia na mi per so nal no -
or ga ni za cyj ny mi od da je my w Pań stwa rę ce ko lej ne wy da nie „Ga ze ty 
Uni wer sy tec kiej”. Znaj dzie cie w nim nie tyl ko in for ma cje o bie żą cych 
wy da rze niach z ży cia Uni wer sy te tu Gdań skie go oraz osią gnię ciach na szych
pra cow ni ków, stu den tów i dok to ran tów, ale rów nież dys ku sje na te ma ty
nur tu ją ce spo łecz ność aka de mic ką. Ży czy my przy jem nej lek tu ry i za chę ca -
my do współ pra cy z re dak cją. Li czy my, że dzię ki Pań stwa su ge stiom 
na sze pi smo bę dzie co raz cie kaw sze i zy ska wie lu no wych Czy tel ni ków.

Tomasz Neumann

Rada programowa:

dr jacek taraszkiewicz (przewodniczący), prof. dr hab. dariusz szlachetko, 
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Redaktor: tomasz neumann
Sekretariat: monika Lewandowska
Dział informacji: magdalena marcinkowska

Skład i opracowanie graficzne: ka Leszczyńska
Korekta: aleksandra pryczkowska
Wydawca: uniwersytet gdański

Adres redakcji: Biblioteka ekonomiczna, ul. armii krajowej 110, 81–824 sopot, pok. 201, 202
tel. (58) 523 12 62; fax (58) 523 12 63; e-mail: gazeta@ug.edu.pl
wydanie internetowe: http://gazeta.ug.edu.pl

Fotografia na okładce: marcin rutkowski

redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo 
do skracania i adiustacji tekstów.

o d R e d a K C j I

s p o ł e c z n o ś c i  a k a d e m i c k i e j  u n i w e r s y t e t u  g d a ń s k i e g o

U N I W e R S Y t e C K a

g a z e t a

2 Kalejdoskop

5 Urodziny UG

6 Przed nami nowe wyzwania

9 W nauce liczy się meritum

12 Po co uniwersytetowi dobra

dydaktyka?

14 Kobieta w podróży

16 Dyplomatorium na

Międzyuczelnianym Wydziale

Biotechnologii UG-GUMed

18 Ryty przejścia w piżamie – 

polifonia umysłu kobiety

19 Modlitewniki z grodu 

nad Motławą

20 90. urodziny człowieka renesansu

21 Uczelni potrzebne są związki

zawodowe

22 2011 Rokiem Królika

23 Targi Akademia 2011

24 Dług przenoszony drogą płciową 

i nie tylko

25 Podsumowanie VII edycji 

Konkursu Literackiego UG 

„Proza Życia”

26 40 lat minęło (chórowi)

27 Sukces wieńczący karierę 

28 Medale na stoku, ściance 

i parkiecie 



Jubileusz prof. Jana Daty

dnia 31 mar ca br. w sa li ra dy wy -
dzia łu Fi lo lo gicz ne go od by ła się
uro czy stość wrę cze nia księ gi ju bi -
le uszo wej prof. Ja no wi Da cie, zna -
ko mi te mu znaw cy po zy ty wi zmu,
przez dwie ka den cje dzie ka no wi
wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go, ce nio ne -
mu wy kła dow cy i pe da go go wi.
księ ga, sta no wią ca hołd zło żo ny 
z prac uczniów i przy ja ciół pro fe so -
ra u pro gu je go 71. uro dzin, za ty tu -
ło wa na zo sta ła Te�ka� roz�ma�ito�ści

z�wie�ku�nie�tyl�ko�XIX.�Pra�ce�ofia�ro�-

wa�ne�Ja�no�wi�Da�cie�z�oka�zji�sie�dem�-

dzie�sią�tej�rocz�ni�cy�uro�dzin. księ gę
wrę czy li ju bi la to wi rek tor uni wer -
sy te tu gdań skie go, prof. Ber nard
Lam mek, oraz dzie kan wy dzia łu
Fi lo lo gicz ne go i rek tor se nior, prof.
An drzej Cey no wa. re dak to ra mi
księ gi wy da nej przez wy daw nic -
two uni wer sy te tu gdań skie go są
prof. Ta de usz Link ner i dr Syl wia
Kar po wicz -Sło wi kow ska.

Nie słusz ne za rzu ty IPN 

sąd okrę go wy w gdań sku orzekł,
że prof. An drzej Cey no wa zło żył
praw dzi we oświad cze nie lu stra cyj -
ne. wy rok zo stał ogło szo ny 15 mar -
ca 2011 r. prze wod ni czą ca skła du
sę dziow skie go, sę dzia mar le na 
ka sprzyk, stwier dzi ła, że nie ma
żad nych do wo dów ani ze znań
świad ków na to, że prof. an drzej
cey no wa był taj nym współ pra cow -
ni kiem sB. sę dzia za zna czy ła, że
prof. an drzej cey no wa zo stał pod
ko niec lat 80. XX w. za re je stro wa -
ny ja ko taj ny współ pra cow nik pod

pseu do ni mem tw „Lek”, ale od by -
ło się to bez je go wie dzy i przede
wszyst kim – bez je go wo li. sę dzia
pod kre śli ła, że aby mó wić o współ -
pra cy z or ga na mi bez pie czeń stwa
– jak wy po wia dał się try bu nał kon -
sty tu cyj ny – mu si mieć ona cha rak -
ter świa do my, a taj na współ pra ca
mu si się wią zać z ope ra cyj nym zdo -
by wa niem in for ma cji. w przy pad ku
prof. cey no wy nie ma żad nych do -
wo dów na współ pra cę z sB. sę dzia
przy po mnia ła ta kże, że przy pad ki
ta kie go nie świa do me go wplą ta nia
ró żnych osób we współ pra cę by ły
czę sto prak ty ko wa ne, aby ofi cer
sB mógł się wy ka zać przed prze ło -
żo ny mi po zy ski wa niem in for ma cji.
sąd przy po mniał też, że w 1977 r.
sB pró bo wa ła zwer bo wać prof.
cey no wę, ale ten zde cy do wa nie
od mó wił.

zło że nie nie praw dzi we go oświad-
cze nia lu stra cyj ne go za rzu cił pro f.
cey no wie pro ku ra tor ipn pod 
ko niec w 2009 r. wy ro kiem są du
okrę go we go z 15 mar ca 2011 r.
prof. an drzej cey no wa zo stał
oczysz czo ny z za rzu tów. ca ła spra -
wa roz po czę ła się jed nak 2 kwiet -
nia 2007 r., kie dy o rze ko mej współ -
pra cy prof. an drze ja cey no wy,
ówczesnego rek to ra uni wer sy te -
tu gdań skie go, na pi sał ty go dnik
„wprost” (wy da nie da to wa ne na 
8 kwiet nia 2007). pro fe sor cey no wa
za żą dał wów czas spro sto wa nia.
w li sto pa dzie 2008 r. sąd ape la cyj -
ny w war sza wie orzekł, że ty go -
dnik „wprost” mu si za mie ścić spro -
sto wa nie prof. an drze ja cey no wy.
ty go dnik „wprost” zło żył ka sa cję

od wy ro ku do są du naj wy ższe go.
sąd naj wy ższy ka sa cję od rzu cił.
spro sto wa nie uka za ło się w ty go -
dni ku „wprost” 28 lu te go 2010 r. 

pro fe sor an drzej cey no wa wy to -
czył ta kże ty go dni ko wi „wprost”
pro ces – po zwał o ochro nę dóbr
oso bi stych au tor kę ar ty ku łu, do ro -
tę ka nię, re dak to ra na czel ne go ty -
go dni ka oraz wy daw cę. Ba da ją cy tę
spra wę sąd okrę go wy w war sza -
wie, w kwiet niu 2010 r. za wie sił pro -
ces do cza su wy da nia pra wo moc ne -
go wy ro ku w pro ce sie lu stra cyj nym.

Na si pro fe so ro wie 
w mi ni ste rial nych ze spo łach

pro rek tor ds. kształ ce nia uni wer -
sy te tu gdań skie go, prof. Ma ria
Men del, we szła w skład ze spo łu
opi nio daw czo -do rad cze go ra dy
ro dzi ców przy mi ni strze edu ka cji
na ro do wej. za da niem ze spo łu jest
kon sul to wa nie i opi nio wa nie pro -
po zy cji roz wią zań do ty czą cych współ-
pra cy szko ły z ro dzi ca mi. ma to
za pew nić po pra wę ja ko ści i sku -
tecz no ści na ucza nia. z ko lei prof.
Sta ni sław Oł dziej z mię dzy uczel -
nia ne go wy dzia łu Bio tech no lo gii
ug, gu m-ed zo stał po wo ła ny
przez mi ni stra na uki i szkol nic twa
wy ższe go do ze spo łu in ter dy scy -
pli nar ne go ds. dzia łal no ści upo -
wszech nia ją cej na ukę, któ re go jed -
nym z za dań bę dzie oce na wnio s-
ków o do fi nan so wa nie. 

Ar ty kuł w „Na tu re
Na no tech no lo gy”

13 lu te go br. na ła mach pre sti żo -
we go cza so pi sma „na tu re na no -
tech no lo gy” uka zał się ar ty kuł pre -
zen tu ją cy pierw szy na świe cie
mo del ilo ścio wych za le żno ści po -
mię dzy struk tu rą che micz ną a tok -
sycz no ścią na no czą stek tlen ków
me ta li wzglę dem bak te rii E.� co�li.
jest to pierw szy krok w kie run ku
opra co wa nia ze sta wu na rzę dzi
kom pu te ro wych słu żą cych do oce -
ny ry zy ka na no ma te ria łów dla
zdro wia czło wie ka i śro do wi ska
przy rod ni cze go. pra ca pod su mo -
wu je ba da nia pro wa dzo ne na prze -
strze ni ostat nich trzech lat przez

Suk�ceS Wy�dzia�łu Pra�Wa i ad�mi�ni�Stra�cji

Uni�wer�sy�tet� Gdań�ski� zna�lazł� się� na� trze�cim� miej�scu� wśród� uczel�ni�
wy�ższych�naj�le�piej�przy�go�to�wu�ją�cych�stu�den�tów�do�eg�za�mi�nów�na�apli�-

ka�cje:�ad�wo�kac�ką,�rad�cow�ską�i�no�ta�rial�ną�w�la�tach�2008–2010.�Ana�li�zy�do�ko�-
na�ło�Mi�ni�ster�stwo�Spra�wie�dli�wo�ści.�Ab�sol�wen�ci�Wy�dzia�łu�Pra�wa�i�Ad�mi�ni�-
stra�cji�Uni�wer�sy�te�tu�Gdań�skie�go�na�le�żą�za�tem�do�naj�le�piej�przy�go�to�wa�nych
do�pod�ję�cia�pra�cy�we�wszyst�kich�zwo�dach�praw�ni�czych�w�kra�ju.�Z�tej�oka�zji
Mi�ni�ster�Spra�wie�dli�wo�ści,�Krzysztof�Kwiat�kow�ski,�przy�słał�list�gra�tu�la�cyj�ny,�
w�któ�rym�czy�ta�my�m.in.:�„[…]�pro�szę�Je�go�Ma�gni�fi�cen�cję�o�przy�ję�cie�mo�ich
naj�ser�decz�niej�szych�gra�tu�la�cji,� a� ta�kże�wy�ra�zów�uzna�nia�dla�Uni�wer�sy�te�tu
Gdań�skie�go,�a�w�szcze�gól�no�ści�Wy�dzia�łu�Pra�wa�i�Ad�mi�ni�stra�cji�za�za�pew�nie�-
nie�wy�so�kie�go�po�zio�mu�na�ucza�nia�i�bar�dzo�do�bre�przy�go�to�wa�nie�stu�den�tów
do�tak�wa�żne�go�eg�za�mi�nu,�bę�dą�ce�go�pierw�szym�kro�kiem�w�ich�dro�dze�do�za�-
wo�du�ad�wo�ka�ta,�rad�cy�praw�ne�go�i�no�ta�riu�sza”.

2 g a z e t a  U N I W e R S Y t e C K a / K W I e C I e ń 2 0 1 1

K a l e j d o S K o p



na ukow ców z pra cow ni che mo me -
trii śro do wi ska (wy dział che mii ug):
dr. To ma sza Pu zy na i mgr Agniesz -
kę Ga je wicz oraz prof. Je rze go
Lesz czyń skie go, kie row ni ka in ter di -
sci pli na ry cen ter for na no to xi ci ty,
jack son sta te uni ver si ty.

w związ ku z dy na micz nym 
roz wo jem na no tech no lo gii oraz
do nie sie nia mi o po ten cjal nej tok -
sycz no ści nie któ rych na no czą stek
po ja wi ła się pil na ko niecz ność
opra co wa nia efek tyw nych me tod
oce ny ry zy ka dla tej gru py in dy wi -
du ów che micz nych. na ukow cy 
za de mon stro wa li, że me to dy kom -
pu te ro we, a wśród nich mo de lo -
wa nie opar te na ilo ścio wych za le -
żno ściach po mię dzy struk tu rą
che micz ną a ak tyw no ścią na no czą -
stek (na no -Qsar), mo gą sta no wić
po wa żną al ter na ty wę dla dro gich,
cza so chłon nych i czę sto wy ma ga -
ją cych wy ko rzy sta nia du żej licz by
zwie rząt la bo ra to ryj nych ba dań
eks pe ry men tal nych. 

Am ba sa dor Re pu bli ki 
 Fe de ral nej Nie miec na WPiA UG

am ba sa dor rFn, Rüdi ger Fre iherr
von Fritsch, oraz kon sul ge ne ral ny
rFn w gdań sku, Jo achim Ble ic ker,
za po zna wa li się ostat nio z ró żny mi
pro jek ta mi współ pra cy pol sko --
nie miec kiej na po mo rzu. jed nym 
z punk tów ich wi zy ty by ło spo tka -
nie z pro dzie ka nem dr. hab. Ja ku -
bem Ste li ną w szko le pra wa nie -
miec kie go (spn) na wy dzia le
pra wa i ad mi ni stra cji ug. am ba sa -
dor wy ra ził za do wo le nie z do tych -
cza so wej 12-let niej współ pra cy na -
szej uczel ni z uni wer sy te tem w
ko lo nii. (stu den ci spn w ra mach
od by wa ne go kur su wy je żdża ją na
wy kła dy do ko lo nii. naj lep si ab sol -
wen ci uzy sku ją pół to ra rocz ne sty -
pen dia oraz mo żli wość ukoń cze nia
tam stu diów po dy plo mo wych.)
pod czas spo tka nia za pew niał, że w
związ ku z otwar ciem nie miec kich
gra nic dla pra cow ni ków z pol ski
po wsta ną jesz cze więk sze mo żli -
wo ści wy mia ny stu den tów oraz
pra cow ni ków na uko wych.

Prof. Mar ta Bog da no wicz 
z In sty tu tu Psy cho lo gii WNS
UG lau re at ką Na gro dy
im. Fi li pa Kal li ma cha

re dak cja „ma ga zy nu Li te rac kie go
ksiĄ Żki” przy zna ła prof. Mar cie
Bog da no wicz na gro dę im. Fi li pa
kal li ma cha za wy bit ne osią gnię cia
w sfe rze edu ka cji. Lau re at ka ode -
bra ła tro feum pod czas ga lo we go
spo tka nia uczest ni ków XVi tar gów
edu ka cyj nych „edu ka cja” w kiel -
cach, w czwar tek 17 mar ca 2011 r.

ce lem na gro dy im. Fi li pa kal li ma -
cha jest wy ró żnie nie osób, któ re 
w szcze gól ny spo sób za pi sa ły się na
kar tach pol skiej oświa ty. re dak cja
„ma ga zy nu Li te rac kie go ksiĄ Żki”
usta no wi ła ją w 2009 r. dla uho no -
ro wa nia naj wa żniej szych oso bo wo -
ści i osią gnięć w pol skiej edu ka cji,
dla te go ja ko pa tro na przy ję ła oso -
bę wło skie go hu ma ni sty i pi sa rza,
któ ry był wy kła dow cą na aka de mii
kra kow skiej, a ta kże na uczy cie lem
i wy cho waw cą sy nów kró la polski
ka zi mie rza ja giel loń czy ka. Fi lip 

kal li mach (1437–1496) od lat uzna -
wa ny jest w pol sce za sym bol naj -
lep szych tra dy cji wy cho waw czych. 

Na gro dy dla mło dych 
bio tech no lo gów

pra cow ni cy i dok to ran ci z mię dzy -
uczel nia ne go wy dzia łu Bio tech no -
lo gii ug, gu m-ed uzy ska li sty pen dia
na uko we przy zna wa ne w ra mach
pro jek tu kształ ci my naj lep szych –
kom plek so wy pro gram roz wo ju
dok to ran tów, mło dych dok to rów
oraz aka de mic kiej ka dry dy dak -
tycz nej uni wer sy te tu gdań skie go
fi nan so wa ny w ra mach pro gra mu
ope ra cyj ne go ka pi tał Ludz ki. 
sty pen dia otrzy ma li mło dzi, wy ró -
żnia ją cy się na ukow cy: dr An na Ka -
wiak (za kład ochro ny i Bio tech no -
lo gii ro ślin) i dr Ma riusz Grin holc
(pra cow nia dia gno sty ki mo le ku lar -
nej) oraz dok to ran ci: mgr Do ro ta
Krzy ża now ska (pro mo tor prof.
Ewa Łoj kow ska, za kład ochro ny 
i Bio tech no lo gii ro ślin), mgr Mag -
da le na Mi kla szew ska (pro mo tor

Pre�Sti�żo�We Sty�Pen�dium dla na�Szej
dok�to�rant�ki

Ma�gi�ster�Ma�ria�An�na�Smu�żyń�ska,�re�ali�zu�ją�ca
swo�ją�pra�cę�dok�tor�ską�w�Ka�te�drze�Che�mii

Me�dycz�nej�na�Wy�dzia�le�Che�mii�UG,�pod�kie�run�-
kiem�prof.�Fran�cisz�ka�Ka�sprzy�kow�skie�go,�otrzy�-
ma�ła�pre�sti�żo�we�sty�pen�dium�ba�daw�cze�Ful�bri�ght�
Ad�van�ced�Re�se�arch�Grant�–�Ju�nior�na�6-mie�sięcz�ny
po�byt�w�Sta�nach�Zjed�no�czo�nych.�Sty�pen�dium�prze�-
zna�czo�ne�jest�na�in�dy�wi�du�al�ne�ba�da�nia�nie�zbęd�ne
do�przy�go�to�wa�nia�roz�pra�wy�dok�tor�skiej.�Te�ma�ty�ka
ba�daw�cza�dok�to�rant�ki�do�ty�czy�syn�te�zy�che�micz�nej�oraz�ba�dań�bio�lo�gicz�nych
pep�ty�do�mi�me�ty�ków,�struk�tu�ral�nie�opar�tych�na�N�-ter�mi�nal�nym�frag�men�cie
wią�żą�cym�ludz�kiej�cy�sta�ty�ny�C.�Ich�po�ten�cjal�na�ak�tyw�ność�prze�ciw�drob�no�-
ustro�jo�wa�mo�że�zo�stać�wy�ko�rzy�sta�na�w�wal�ce�z�za�ka�że�nia�mi�bak�te�ria�mi�le�ko�-
opor�ny�mi.�Po�za�do�stę�pem�do�bi�blio�tek,�sty�pen�dyst�ka�ma�mo�żli�wość�udzia�łu
w�za�ję�ciach�ja�ko�wol�ny�słu�chacz�oraz�kon�sul�ta�cji�z�wy�bit�ny�mi�spe�cja�li�sta�mi�
w�swo�jej�dzie�dzi�nie.�
Ame�ry�kań�ski�pro�gram�wy�mia�ny�na�uko�wej,�zwa�ny�dzi�siaj�Pro�gra�mem�Ful�-
bri�gh�ta�na�cześć�je�go�twór�cy,�Se�na�to�ra�J.�Wil�lia�ma�Ful�bri�gh�ta�z�Ar�kan�sas,�zo�-
stał�za�twier�dzo�ny�ja�ko�usta�wa�rzą�do�wa�przez�Kon�gres�i�Se�nat�USA.�Dzia�ła�obec�-
nie�w�150�kra�jach,�a�w�50�funk�cjo�nu�je�na�mo�cy�dwu�stron�nych�po�ro�zu�mień
rzą�do�wych.�W�Pol�sce�Pro�gram�Ful�bri�gh�ta�zo�stał�za�ini�cjo�wa�ny�w�1959�r.,�a�od
1990�r.�jest�za�rzą�dza�ny�przez�Pol�sko�-Ame�ry�kań�ską�Ko�mi�sję�Ful�bri�gh�ta,�dzia�ła�-
ją�cą�na�mo�cy�umo�wy�pod�pi�sa�nej�przez�rzą�dy�obu�państw.�Jest�to�naj�bar�dziej
pre�sti�żo�wy�aka�de�mic�ki�pro�gram�wy�mia�ny�na�uko�wej�mię�dzy�Pol�ską�a�USA.
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prof. An to ni Ba naś, pra cow nia Bio -
che mii ro ślin) oraz mgr Mag da Ry -
bic ka (pro mo tor prof. Krzysz tof
Bie law ski i dr hab. To masz Smia -
tacz (gu med), pra cow nia dia gno -
sty ki mo le ku lar nej).

Kon kurs o In deks Stu den ta 
Fi zy ki – roz strzy gnię cie

zna my już wy ni ki kon kur su o in -
deks stu den ta Fi zy ki, któ ry od był
się 11 mar ca 2011 r. na wy dzia le ma -
te ma ty ki, Fi zy ki i in for ma ty ki ug.
pierw sze miej sce z wy ró żnie niem
za ję li Ja kub Bier na czyk, Pa weł Kur -
pierz (iii Lo gdańsk) za pre zen ta cję
Ma�sa,�któ�rej�nie�wi�dać. dru gie miej -
sce przy pa dło Mi cha ło wi Ma cie -
jew skie mu (zsp choj ni ce) za pre -
zen ta cję Pół�prze�wod�ni�ki, a miej sce
trze cie wy wal czy li Da wid Adam kie -
wicz i Kac per Gaj ko (ii Lo kwi dzyn)
za Ma�szy�ny�pro�ste. kon kurs zo stał
zor ga ni zo wa ny przez in sty tut Fi zy -
ki do świad czal nej oraz in sty tut
Fi zy ki teo re tycz nej i astro fi zy ki ug.

Na gro da dla profesora 
Krzysz to fa Skó ry

eu ro pe an ce at ce an so cie ty (ecs)
jest naj star szym i naj więk szym sto -
wa rzy sze niem na ukow ców i or ga ni -
za cji dzia ła ją cych na rzecz ochro ny
ssa ków mor skich w eu ro pie. rok te -
mu usta no wi ło ono za sa dy przy zna -

wa nia na gro dy za dzia łal ność w tym
za kre sie. pierw sza edy cja kon kur su
od by ła się w tym ro ku, a o ty tuł 
eu ro pe an ce at ce an so cie ty con se rva -
tion award sta ra ło się pię ciu kan dy -
da tów. Lau re ata wy ło nio no pod czas
25. ju bi le uszo wej kon fe ren cji ecs,
któ ra od by ła się w ka dyk sie (Hisz pa -
nia). zo stał nim prof. Krzysz tof E.
Skó ra, szef sta cji mor skiej in sty tu tu
oce ano gra fii ug w He lu. pro fe sor
od lat kon se kwent nie pro pa gu je
wie dzę i ba da nia do ty czą ce mor -
skich ssa ków w Bał ty ku oraz dzia ła
ak tyw nie na rzecz ich ochro ny. 

Suk ces An drze ja
Sem bo row skie go

w od by wa ją cych się pod ko niec
mar ca w gent (Bel gia) Viii Ha lo -
wych mi strzo stwach eu ro py we te -
ra nów w Lek kiej atle ty ce uczest ni -
czy ło 3200 za wod ni ków, w tym
50-oso bo wa re pre zen ta cja pol ski.
na sza eki pa zdo by ła łącz nie 15 me -
da li: 4 zło te, 4 srebr ne i 7 brą zo -
wych. usta no wio no ta kże osiem re -
kor dów pol ski. do sko na le spi sał się
pra cow nik stu dium wy cho wa nia Fi -
zycz ne go i spor tu ug, a ta kże tre -
ner sek cji lek ko atle ty ki mę żczyzn
azs ug, An drzej Sem bo row ski,
któ ry w pchnię ciu ku lą osią gnął wy -
nik 14,10 m i zo stał wi ce mi strzem
eu ro py w tej kon ku ren cji.

Pan�na�Fer�be�lin

naj now sza po -
wieść prof. Ste fa -
na Chwi na pt. Pan�-
na� Fer�be�lin� od
lu te go jest do stęp -
na w księ gar nich.
jej ak cja roz gry wa się w gdań sku
pod ko niec XiX w. głów ni bo ha te -
ro wie to: pro ku ra tor Ham mels, je -
go syn Hel mut, pan na Fer be lin, jej
oj ciec oraz kurt nie mand – przy -
bysz, o któ rym miesz kań cy gdań -
ska mó wią na uczy ciel z neu stadt.
nie spo dzie wa ne zbie gi oko licz no -
ści po wo du ją, iż lo sy ty chże lu dzi
spla ta ją się w spo sób za ska ku ją cy,
a fa bu ła po wie ści – uwo dzi ciel skiej
i nie po ko ją cej – stwa rza na strój, 
w któ rym czy tel nik ma wra że nie,
że jest uczest ni kiem to czą cych się
zda rzeń. ta kże gdańsk ni gdy jesz -
cze w żad nej ksią żce nie zo stał
przed sta wio ny tak, jak w tej opo -
wie ści. praw da hi sto rii łą czy się tu
z le gen dą, a lo sy bo ha te rów opro -
mie nia świa tło mi tu. to wi zja po ru -
sza ją ca i wie lo znacz na. ta po zor nie
hi sto rycz na opo wieść do ty ka rze -
czy współ cze snych du żo bar dziej
niż nie jed na opo wieść współ cze -
sna. Hi sto ria, któ rą lu dzie opo wia -
da ją od stu le ci, na bie ra tu no wych
sen sów i mie ni się nie spo dzie wa -
ny mi bar wa mi. 

na�gro�dzo�na Sta�cja mor�Ska in�Sty�tu�tu oce�ano�gra�fii ug

Sta�cja�Mor�ska�In�sty�tu�tu�Oce�ano�gra�fii�Uni�wer�sy�te�tu�Gdań�skie�go�w�He�lu�zo�sta�ła�lau�-re�atem�na�gro�dy�spe�cjal�nej�za�„trud�ną�sztu�kę�go�dze�nia�eko�lo�gii�z�tu�ry�sty�ką”�w�pierw�-
szej�edy�cji�kon�kur�su�o�Na�gro�dę�Przy�ja�zne�go�Brze�gu�2010.�To�do�ce�nie�nie�wszyst�kich
dzia�łań�ochron�nych�i�edu�ka�cyj�nych�na�rzecz�mor�skiej�przy�ro�dy,�któ�re�od�wie�lu�lat�są
po�dej�mo�wa�ne�przez�pra�cow�ni�ków�tej�pla�ców�ki.�Li�stę�lau�re�atów�kon�kur�su�ogło�szo�no�
5�mar�ca�br.�w�War�sza�wie�pod�czas�tar�gów�„Wiatr�i�Wo�da”.�
Nie�by�ła�to�jed�nak�je�dy�na�na�gro�da�dla�Sta�cji�Mor�skiej.�Czte�ry�ko�lej�ne�–�cał�kiem�spo�re�–�po�ja�wi�ły�się�6,�8,�10�i�11�mar�ca,
pod�czas�11.�se�zo�nu�na�ro�dzin�fok�sza�rych�w�Sta�cji�Mor�skiej�IO�UG.�Knop�(po�ka�szub�sku�‘chło�piec’)�po�uro�dze�niu�wa�żył
nie�mal�16�kg�i�mie�rzył�119�cm.�Kil�ka�dzie�siąt�go�dzin�póź�niej�uro�dzi�ła�się�wa�żą�ca�14�kg�i�mie�rzą�ca�106�cm�Ko�ga.�Mat�ką
Ko�gi�jest�Un�da�Ma�ri�na,�Kno�pa�uro�dzi�ła�Ania�(fo�ka�po�cho�dzą�ca�z�Es�to�nii),�zaś�oj�cem�oboj�ga�fo�cząt�jest�Bu�bas.�Dwa�dni
po�Ko�dze�uro�dził�się�wa�żą�cy�po�nad�13�kg�i�mie�rzą�cy�101�cm�Kil.�Je�go�mat�ką�jest�Aga�ta.�Naj�młod�szą�fo�ką�w�te�go�rocz�nym
przy�chów�ku�jest�Klif,�któ�ry�przy�szedł�na�świat�póź�nym�wie�czo�rem�11�mar�ca.�Klif�mie�rzył�114�cm�i�wa�żył�po�nad�16�kg.
Je�go�mat�ką�jest�Ewa.�
Fo�ki�przy�szły�na�świat�dzię�ki�ak�cji�re�in�tro�duk�cji�fo�ki�sza�rej�w�Mo�rzu�Bał�tyc�kim.�Po�nad�wiek�temu�w�Bał�ty�ku�ży�ło�oko�ło
100�tys. tych�ssa�ków.�W�la�tach�80.�XX�w.�ich�licz�ba�spa�dła�do�za�le�d�wie�4,5�tys.�osob�ni�ków.�Dzię�ki�pro�wa�dzo�nej�m.in.�
w�Sta�cji�Mor�skiej�w�He�lu�ak�cji,�licz�ba�fok�w�Bał�ty�ku�sta�le�ro�śnie�–�dziś�miesz�ka�w�nim�20�tys.�osob�ni�ków.�Mo�żna�się�na
nie�na�tknąć�np.�u�uj�ścia�Wi�sły�czy�u�brze�gów�Sło�wiń�skie�go�Par�ku�Na�ro�do�we�go.
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Zoka zji 41. rocz ni cy po wo ła-
nia Uni wer sy te tu Gdań skie go 

18 mar ca br. w au li Wy dzia łu Pra wa
i Ad mi ni stra cji od by ło się uro czy ste
po sie dze nie Se na tu. Zgro ma dzo -
nych go ści, przed sta wi cie li pre zy -
den ta, sa mo rzą dów lo kal nych, 
par la men ta rzy stów, kor pus dy plo -
matycz ny, du chow nych, re pre zen -
tan tów uczel ni wy ższych, słu żb
mun du ro wych, pra cow ni ków ad mi -
ni stra cyj nych i na uko wych, dok to -

ran tów oraz stu den tów po wi tał rek -
tor UG, prof. Ber nard Lam mek. 
W swym prze mó wie niu po gra tu lo -
wał on wszyst kim ko lej ne go peł ne -
go suk ce sów i na gród ro ku. Pod kre -
ślił też wa gę dal szych prac na rzecz
roz bu do wy in fra struk tu ry uczel ni
w Kam pu sie Oliw skim. Jed no cze -
śnie wska zał na po trze bę wpro wa -
dze nia pro gra mu oszczęd no ścio we go
po dyk to wa ne go kry zy sem eko no -
micz nym, ni żem de mo gra ficz nym
oraz zmia na mi spo wo do wa ny mi re -
for mą na uki i szkol nic twa wy ższe -
go. Na za koń cze nie rek tor wy ra ził
na dzie ję na po myśl ne spro sta nie
wszel kim wy zwa niom cze ka ją cym
na spo łecz ność aka de mic ką UG 
w ko lej nych la tach. Na stęp nie 
w imie niu pre zy den ta RP, Bro ni sła -
wa Ko mo row skie go, ży cze nia po -
myśl no ści w roz wo ju na uko wym oraz
gra tu la cje dla ka dry aka de mic kiej 

za do tych cza so we suk ce sy od czy tał
mi ni ster Sła wo mir No wak. Pierw -
szą część uro czy sto ści za koń czy ło
od zna cze nie Kanc le rza UG, dr. Je -
rze go Gwiz da ły, Krzy żem Ka wa ler -
skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski za
wy bit ne za słu gi w pra cy na uko wo -
-ba daw czej oraz dzia łal no ści dy dak -
tycz nej i or ga ni za tor skiej.

W dru giej czę ści uro czy ste go po -
sie dze nia Se na tu UG wrę czo no od -
zna cze nia i na gro dy oraz nada no

szes na ście ty tu łów dok tor skich.
Zło te i Srebr ne Krzy że Za słu gi, 
Zło te, Srebr ne i Brą zo we Me da le 
za Dłu go let nią Słu żbę oraz Me da le
Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej pra -
cow ni cy UG ode bra li z rąk Wi ce wo -
je wo dy Po mor skie go, Mi cha ła
Owczar cza ka.

Jak co ro ku wrę czo no również 
Na gro dy im. Krzysz to fa Ce le sty na
Mron go wiu sza za naj le piej pro wa -
dzo ną dzia łal ność dy dak tycz ną.
Lau re ata mi zo sta li: prof. Hie ro nim
Choj nac ki z Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne -
go, dr Be ata Gro bel na z Wy dzia łu
Che mii i dr Mar cin Szulc z Wy dzia -
łu Na uk Spo łecz nych. Wy ró żnie nie 
w po sta ci sta tu et ki oraz ty tu łu 
Na uczy cie la Ro ku, przy zna wa ne
przez Ko mi sję Kon kur so wą zło żo ną
z na uczy cie li aka de mic kich i ze stu -
den tów na wnio sek dzie ka nów 
i wy dzia ło wych rad sa mo rzą du 

stu den tów otrzy ma li: dr Sła wo mir
Ant kie wicz (Wy dział Eko no micz ny),
dr Jó zef Ko rze niew ski (Wy dział
Oce ano gra fii i Geo gra fii), dr Cze -
sław Ni tec ki (Wy dział Bio lo gii), dr
Iwo na Sa ko wicz (Wy dział Hi sto -
rycz ny), dr Je rzy Wno row ski (Wy -
dział Pra wa i Ad mi ni stra cji), dr Bar -
ba ra Wol nik (Wy dział Ma te ma ty ki,
Fi zy ki i In for ma ty ki), dr An na Ża -
czek (Mię dzy uczel nia ny Wy dział
Bio tech no lo gii UG i GU Med).

Pod czas spo tka nia wrę czo no
także do rocz ne na gro dy dla dzien -
ni ka rzy: Zło te i Srebr ne Pió ra Uni -
ver si ta tis Ge da nen sis. W rę ce re -
dak tor Ma rze ny Kli mo wicz -
Si kor skiej z por ta lu Trój mia sto.pl 

tra fi ło Zło te Pió ro Uni ver si ta tis Ge -
da nen sis za cie ka we ma te ria ły na
te mat in we sty cji UG, przed się wzięć
stu denc kich oraz do strze ga nie suk -
ce sów pra cow ni ków i stu den tów. 
Z ko lei lau re at ką Srebr ne go Pió ra
Uni ver si ta tis Ge da nen sis zo sta ła
re dak tor Aga ta Cy ma now ska z cza -
so pi sma „Pol ska. Dzien nik Bał tyc -
ki”. Na gro dę przy zna no za przy go -
to wy wa nie rze tel nych ma te ria łów
in for ma cyj nych na te mat UG i do -
strze ga nie ro li uczel ni na ma pie
trój miej skich szkół wy ższych ja ko
jed nej z in sty tu cji wio dą cych.

Ob cho dy rocz ni cy 41. uro dzin
uni wer sy te tu za mknął wy stęp Aka -
de mic kie go Chó ru UG pod dy rek cją
prof. Mar ci na Tom cza ka. Uczest ni -
cy ob rad usły sze li trzy utwo ry bę -
dą ce za po wie dzią kon cer tu pt. Mu -
zycz ne pod ró że chó ru.

uniwersytet gdański liczy już 41 lat! obchody tej rocznicy stały się
okazją do uhonorowania medalami szczególnie zasłużonych
pracowników oraz wręczenia im licznych nagród i wyróżnień.

magdalena marcinkoWska

Urodziny UG
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Ka żde ko lej ne świę to Uni wer -
sy te tu Gdań skie go to po wód

do wiel kiej ra do ści, ale też czas
pod su mo wań. Jest to oka zja do
spo tka nia i spo sob ność po dzie le -
nia się z Pań stwem wia do mo ścia -
mi za rów no do bry mi, jak i ty mi
mniej ra do sny mi. Przy po mnę dla
po rząd ku tyl ko, bo to da ta wszyst -
kim nam do brze zna na, że Uni -
wer sy tet Gdań ski zo stał po wo ła -
ny 20 mar ca 1970 ro ku i dziś, po
za le d wie 41 la tach, jest naj więk szą
uczel nią w re gio nie po mor skim,
li de rem w wie lu dzie dzi nach na -
uki i kształ ce niu mło dzie ży. To
nie wąt pli wie po wód do du my, ale
i zo bo wią za nie. Do kła da my wszel -
kich sta rań, aby na sza uczel nia
po zo sta wa ła w gro nie naj lep -
szych. Skła da się na to wy si łek
wie lu na szych pra cow ni ków i stu -
den tów, któ rzy swo imi suk ce sa mi
roz sła wia ją imię na szej uczel ni.
Suk ce sów ta kich by ło w ubie głym
ro ku wie le i nie spo sób wszyst kich
wy mie nić. Jed nak chciał bym przy -
po mnieć cho ciaż nie któ re z nich.

Pro fe sor Jan Bur ne wicz z Wy -
dzia łu Eko no micz ne go zo stał lau -
re atem Na gro dy Na uko wej Mia sta
Gdań ska imie nia Ja na He we liu sza
za rok 2010 w ka te go rii na uk 
hu ma ni stycz nych. Na gro da mi ze -
spo ło wy mi Mi ni stra Na uki i Szkol -
nic twa Wy ższe go zo sta ły wy ró -
żnio ne ze spo ły na uko we pro fe so ra
Grze go rza Wę grzy na oraz pro fe so -
ra Ada ma La ta ły. Pro fe sor Piotr
Step now ski otrzy mał Na gro dę
Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
za dzia łal ność na rzecz ochro ny
śro do wi ska. Ob sy pa ny na gro da mi
zo stał pro fe sor Mie czy sław Nu -
rek z Wy dzia łu Hi sto rycz ne go,
któ ry za ksią żkę Go rycz zwy cię -
stwa. Los Pol skich Sił Zbroj nych
na Za cho dzie po II woj nie świa to -
wej, 1945–1949 zdo był Grand Prix
w Kon kur sie im. Ja na Dłu go sza,
na gro dę im. Oska ra Ha lec kie go –
na gro dę Te le wi zji Pol skiej, Pol -
skie go Ra dia i In sty tu tu Pa mię ci
Na ro do wej – oraz Na gro dę Mi ni -
stra Na uki i Szkol nic twa Wy ższe go. 

Szcze gól nie cie szą na gro dy dla
na szych mło dych na ukow ców,
któ rzy nie tyl ko zdo by wa ją sty -
pen dia mi ni stra na uki i szkol nic -
twa wy ższe go oraz gran ty i wy ró -
żnie nia Fun da cji na rzecz Na uki
Pol skiej, ale są ta kże lau re ata mi
wie lu kon kur sów na naj lep sze
pra ce dok tor skie. Dok tor Mał go -
rza ta Zie len kie wicz z Ka te dry
Mi kro eko no mii UG otrzy ma ła 
do rocz ną Na gro dę Gdań skie go To -
wa rzy stwa Na uko we go i Pre zy -
den ta Mia sta Gdań ska przy zna -
wa ną mło dym pra cow ni kom
na uki w dzie dzi nie na uk spo łecz -
nych i hu ma ni stycz nych za roz -
pra wę dok tor ską. Dok tor Szy mon
Zięt kie wicz z Mię dzy uczel nia ne -
go Wy dzia łu Bio tech no lo gii zdo był
Na gro dę Pol skie go To wa rzy stwa
Ge ne tycz ne go w kon kur sie na

naj lep szą pra cę o te ma ty ce zwią -
za nej z ge ne ty ką. Dok tor Kon rad
Klesz czyń ski, któ ry obro nił roz -
pra wę dok tor ską na Mię dzy uczel -
nia nym Wy dzia le Bio tech no lo gii,
otrzy mał za nią Na gro dę Mi ni stra
Zdro wia. Dok tor Ur szu la Mrzy -
głód z In sty tu tu Han dlu Za gra -
nicz ne go otrzy ma ła pierw szą 
na gro dę w kon kur sie Pre ze sa Na -
ro do we go Ban ku Pol skie go za naj -
lep szą pra cę dok tor ską, a dok tor
Mi chał Har cia rek z Wy dzia łu 
Na uk Spo łecz nych zo stał uho no -
ro wa ny Na gro dą Świa to wej Fe de -
ra cji Neu ro lo gii (World Fe de ra tion
of Neu ro lo gy).

Na si stu den ci z po wo dze niem
ubie ga ją się o na gro dy pre zy den -
tów miast Gdań ska, Gdy ni, So po -
tu, mar szał ka wo je wódz twa po -
mor skie go, a przede wszyst kim
mi ni stra na uki i szkol nic twa wy ż-
sze go. Ko ła na uko we zdo by wa ją
na gro dy w wie lu ró żnych stu -
denc kich kon kur sach. Wy mie nić
tu trze ba przede wszyst kim dru -
ży nę Uni wer sy te tu Gdań skie go 
SI FE, któ ra po raz dzie wią ty z rzę -
du zdo by ła Mi strzo stwo Pol ski 
w mię dzy na ro do wym kon kur sie –
Stu den ci dla Przed się bior czo ści –
i re pre zen to wa ła Pol skę w fi na -
łach w Los An ge les. Wy wal czy ła
tam dru gie miej sce w pół fi na le,
wy prze dza jąc 37 dru żyn z ca łe go
świa ta. Na to miast do bre wy ni ki
spor tow ców AZS UG zło ży ły się
na trze cie miej sce wśród uni wer -
sy te tów w kla sy fi ka cji spor tu aka -
de mic kie go, a wśród na szych
spor tow ców i dru żyn są zło ci,
srebr ni i brą zo wi me da li ści Mi -
strzostw Pol ski. 

I jesz cze o jed nym wy ró żnie niu
wspo mnę, tym ra zem nie na uko -
wym, ale szcze gól nym – Or der
Uśmie chu otrzy ma ła pro fe sor Mar -
ta Bog da no wicz z In sty tu tu Psy -
cho lo gii. Or der Uśmie chu nada -
wa ny jest z ini cja ty wy dzie ci
do ro słym, któ rych dzia ła nia przy -
no szą po ży tek naj młod szym.

Pod su mo wu jąc ubie gło rocz ne do -
ko na nia na uko we na szych pra cow -
ni ków, war to od no to wać, że w ro ku
2010 zre ali zo wa no 381 pro jek tów 

przemóWienie jm rektora uniWersytetu gdańskiego, prof. bernarda lammka

Przed nami nowe
wyzwania

Sza now ni Pań stwo,
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w ra mach ba dań wła snych i przy -
go to wa no 6222 opra co wa nia na -
uko we.

Wy mier nym efek tem tej dzia -
łal no ści by ły sa mo dziel ne wy daw -
ni czo pu bli ka cje w po sta ci 203
ksią żek. W 2010 ro ku ty tuł pro fe -
so ra otrzy ma ło 10 osób, ty tuł dok -
to ra ha bi li to wa ne go – 25, a 150
osób uzy ska ło sto pień dok to ra,
139 osób zo sta ło wy ró żnio nych
sty pen dia mi na uko wy mi – 43 dok -
tor ski mi i aż 96 ha bi li ta cyj ny mi.

Co raz wię cej na szych na ukow -
ców zdo by wa fun du sze unij ne.
Świad czą o tym licz by. I tak 
w ra mach ró żnych pro gra mów
eu ro pej skich re ali zo wa nych jest
obec nie oko ło 60 pro jek tów. Uni -
wer sy tet Gdań ski zre ali zo wał 
23 pro jek ty w ra mach 5. Pro gra -
mu Ra mo we go. Ta kże 6. Pro gram
Ra mo wy cie szył się du żym za in te -
re so wa niem. W su mie pod pi sa no
19 umów, z cze go 15 pro jek tów
zo sta ło już za koń czo nych, a po zo -
sta łe 4 są w trak cie re ali za cji.
Ze spo ły ba daw cze wy ka zu ją rów -
nież du że za in te re so wa nie 7. 
Pro g- ra mem Ra mo wym UE, apli -
ku jąc w od po wie dzi na ogła sza ne
przez Ko mi sję Eu ro pej ską kon kur -
sy. Udział na ukow ców w 7. Pro gra -
mie Ra mo wym wspie ra Uczel nia -
ny Punkt Kon tak to wy ds.
Pro gra mów Ra mo wych, któ ry
funk cjo nu je przy Dzia le Pro gra -
mów Eu ro pej skich UG. Do koń ca
2010 ro ku roz po czę to re ali za cję 
6 pro jek tów, a ko lej ne 3 są w fa -
zie ne go cja cji z Ko mi sją Eu ro pej -
ską. Od 2007 ro ku, czy li od po -
cząt ku okre su pro gra mo wa nia,
Uni wer sy tet Gdań ski re ali zo wał
37 pro jek tów w ra mach Pro gra -
mów Ope ra cyj nych: 17 – w ra -
mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go 
In no wa cyj na Go spo dar ka, 8 – 
w ra mach Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Po mor skie go, 2 – w ra mach Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk -
tu ra i Śro do wi sko, 1 – w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Po moc
Tech nicz na i 9 – w ra mach Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki, w tym są 3 pro jek ty, któ -

re ma ją na ce lu wzmoc nie nie 
i roz wój po ten cja łu dy dak tycz ne -
go uczel ni oraz 2 pro jek ty na 
kie run ki za ma wia ne przez Mi ni -
ster stwo Na uki i Szkol nic twa
Wy ższe go. W ra mach pro jek tów
Eu ro pej skie go Fun du szu Struk tu -
ral ne go mo żli we jest wspie ra nie
mło dych dok to ran tów i dok to rów
sty pen dia mi, któ re po ma ga ją 
w pro wa dze niu ba dań i mo ty wu ją
do zwią za nia swo jej ka rie ry za wo -
do wej z na uką. Nie daw no ta kie
sty pen dia otrzy ma ło 40 dok to ran -
tów i 10 mło dych dok to rów. To
po zwa la mieć na dzie ję, że unik -
nie my po ko le nio wej lu ki wśród
ba da czy – co, bio rąc pod uwa gę
kon dy cję szkol nic twa wy ższe go 

w Pol sce, wy da je się zu peł nie re -
al nym za gro że niem.

Na ukow cy Uni wer sy te tu Gdań -
skie go po zy sku ją rów nież in ne
gran ty eu ro pej skie i mię dzy na ro -
do we, np. w ra mach Me cha ni zmu
Fi nan so we go Eu ro pej skie go Ob -
sza ru Go spo dar cze go oraz Nor we -
skie go Me cha ni zmu Fi nan so we -
go, jak rów nież Eu ro pej skiej
Współ pra cy Te ry to rial nej czy Li fe -
long Le ar ning Pro gram me.

Za wszyst kie osią gnię cia i sta -
ra nia ser decz nie dzię ku ję w imie -
niu ca łej na szej aka de mic kiej spo -
łecz no ści. Skła dam wy ra zy uzna-
nia za wy trwa łość w co dzien nej
aka de mic kiej pra cy i pro szę jak
za wsze ta kże w imie niu nas
wszyst kich o rów nie owoc ną kon -
ty nu ację Pań stwa wy sił ku.

Tra dy cyj nie chciał bym ta kże 
po in for mo wać o do ko ny wa nych
przez na szą uczel nię in we sty cjach.
Do naj więk szych na le ży bu do wa
wy dzia łów Bio lo gii oraz Che mii, 
re ali zo wa na w ra mach fun du szy
unij nych, na któ rą na sza uczel nia
otrzy ma ła pra wie 237 mi lio nów
zło tych. To jed no cze śnie jed na 
z najwięk szych in we sty cji w Pol -
sce w Pro gra mie Ope ra cyj nym 
In fra struk tu ra i Śro do wi sko w za -
kre sie szkol nic twa wy ższe go. Dziś
wi dać już wy raź nie, że prze bie ga
ona szyb ko i jak na ra zie – bez
więk szych kło po tów. Trwa ją pra ce
wy koń cze nio we we wnątrz bu dyn -
ku gma chu Wy dzia łu Bio lo gii. In -
we sty cja zo sta nie od da na w ma ju

lub czerw cu 2011 ro ku, ale za ję -
cia roz pocz ną się naj praw do po -
dob niej do pie ro w lu tym 2012.
No wy gmach Wy dzia łu Che mii 
zo sta nie od da ny rok póź niej – 
w czerw cu 2012 ro ku, a stu den ci
wpro wa dzą się do nie go na 
po cząt ku ro ku aka de mic kie go
2012/2013. Ma my na dzie ję, że nic
nie za kłó ci te go har mo no gra mu,
re ali za cja tej in we sty cji po pra wi
bo wiem wa run ki pra cy, zwięk szy
in no wa cyj ność uczel ni, po zwo li na
kształ ce nie spe cja li stycz nych kadr
dla re gio nu po mor skie go i umoc ni
ro lę na szej uczel ni ja ko li de ra re -
gio nu.

Za awan so wa ne są przy go to wa -
nia do bu do wy gma chu neo fi lo lo -
gii dla Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go.
Uni wer sy tet Gdań ski otrzy mał na
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ten cel do fi nan so wa nie w wy so -
ko ści23 mi lio nów zło tych ze środ -
ków Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Po -
mor skie go, a ta kże za pew nie nie
dal sze go fi nan so wa nia (po nad 
36 mln zł) ze środ ków Mi ni ster -
stwa Fi nan sów. W tym ty go dniu
ogło si łem prze targ na wy bór wy -
ko naw cy, a roz po czę cie bu do wy
pla nu je my na czer wiec – li piec
bie żą ce go ro ku.

Roz bu do wu je się też kam pus
so poc ki. W paź dzier ni ku zo sta ło
od da ne do użyt ku no wo cze sne
Cen trum Kom pu te ro we przy 
Wy dzia le Za rzą dza nia, a jesz cze 
w lip cu te go ro ku po win ni śmy
roz po cząć roz bu do wę Wy dzia łu
Eko no micz ne go, na któ ry to cel
otrzy ma li śmy 14 mi lio nów zło -
tych ze środ ków MNiSW. Obec nie
trwa ją pra ce pro jek to we, a in we -
sty cja po win na zo stać za koń czo na
w sierp niu 2012 ro ku. 

W pla nach bu do wy Bał tyc kie go
Kam pu su Uni wer sy te tu Gdań -
skie go jest ta kże no wy gmach
in for ma ty ki dla Wy dzia łu Ma te -
ma ty ki, Fi zy ki i In for ma ty ki, bio -
tech no lo gii dla Mię dzy uczel nia ne -
go Wy dzia łu Bio tech no lo gii UG 
i GU Med, Uni wer sy tec kie Cen -
trum Spor tu i Re kre acji, ma ga zy -
no wiec Bi blio te ki Głów nej i dom
stu denc ki. To przy szłość, ale no wy
kam pus, któ ry za pew nia no wo -
cze sne wa run ki pra cy i stu dio wa -
nia, to wiel ka szan sa na roz wój

na szej uczel ni, zwłasz cza po pra -
wę wa run ków ba daw czych i przy -
cią ga nie no wych kan dy da tów na
stu dia, co ma ka pi tal ne zna cze nie
w trud nym okre sie ni żu de mo gra -
ficz ne go. Rów nie sze ro kie go stru -
mie nia unij nych fun du szy na in -
we sty cje w przy szłych la tach już
nie bę dzie, dla te go sta ra my się
jak naj le piej wy ko rzy stać ten do -
bry dla nas, pod wzglę dem in we -
sty cyj nym, czas. 

Uczel nie wy ższe sta ją w ob li czu
trud nych zmian zwią za nych 
z no we li za cją usta wy Pra wo 
o szkol nic twie wy ższym i kry zy -
sem eko no micz nym, któ ry co raz
wy raź niej od bi ja się na kon dy cji
pol skich uczel ni. Na Uni wer sy te -
cie Gdań skim wpro wa dzi li śmy
plan oszczęd no ścio wy. Je go kosz -
ty bę dzie my po no sić so li dar nie.
Przede wszyst kim dla te go, by
chro nić miej sca pra cy. Nie któ re
uczel nie w Pol sce z po wo du trud -
nej sy tu acji fi nan so wej już zo sta ły
zmu szo ne do zwal nia nia pra cow -
ni ków na uko wo -dy dak tycz nych.
Uni wer sy tet Gdań ski nie jest na
szczę ście w ta kiej sy tu acji, ale da -
ne de mo gra ficz ne są nie ubła ga ne.
We dług ró żnych sza cun ków, 
w 2020 ro ku o miej sce na uczel ni
wy ższej bę dzie się sta ra ło pra wie
mi lion kan dy da tów mniej niż
obec nie. A to prze cież wca le nie
tak od le gła per spek ty wa. Już dziś
na wie lu wy dzia łach UG skut ki 
ni żu są wi docz ne, na ra zie na stu -
diach nie sta cjo nar nych. W przy -
szło ści do brze bę dą so bie ra dzi ły

tyl ko uczel nie naj lep sze – z do brą
ofer tą edu ka cyj ną, ba da nia mi na -
uko wy mi na naj wy ższym świa to -
wym po zio mie, umie jęt no ścią
zdo by wa nia fun du szy unij nych za -
rów no na ba da nia, jak i in we sty -
cje oraz ra cjo nal nym pro gra mem
fi nan so wym. Za sta na wia łem się,
czy przy oka zji na sze go świę ta
dzie lić się z Pań stwem ty mi uwa -
ga mi, ale zro bi łem to, gdyż je stem
prze ko na ny, że na szą uczel nię stać
na to, by po zo sta ła w gro nie naj -
lep szych. Po trzeb ny bę dzie tu wy -
si łek i zro zu mie nie ze stro ny nas
wszyst kich, ta kże śmia łe po dej -
mo wa nie no wych wy zwań. 

Wy zwa nia nie są jed nak nam
strasz ne i je stem prze ko na ny, 
że nie za brak nie też na szej spo -
łecz no ści od wa gi w gło śnym mó -
wie niu o wa żnych spra wach do ty -
czą cych szkol nic twa wy ższe go 
w Pol sce i ro li pol skiej na uki 
w roz wo ju go spo dar czym, tak by
idee in no wa cyj no ści, no wo cze -
sne go spo łe czeń stwa in for ma cyj -
ne go, zrów no wa żo ne go roz wo ju
spo łecz ne go nie po zo sta wa ły pu -
sty mi ha sła mi. 

Przy oka zji na sze go świę ta
chciał bym po dzię ko wać wszyst -
kim, któ rzy wspie ra ją dzia ła nia
Uni wer sy te tu Gdań skie go, oka zu -
jąc zro zu mie nie, hoj ność i cier pli -
wość wo bec na szych nie ustan -
nych po trzeb. Na dal bę dzie my 
o to wspar cie za bie gać, bo wiem
po trze by po zo sta ją wiel kie. Ma my
też na dzie ję, że hoj ność po zo sta -
nie nie wy czer pa na.
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Za wspar cie i po moc, bez któ -
rych nasz uni wer sy tet nie mógł -
by się tak pięk nie roz wi jać, go rą co
dzię ku ję Mi ni stro wi w Kan ce la rii
Pre zy den ta, Pa nu Sła wo mi ro wi
No wa ko wi. To dzię ki Je go sta ra -
niom, jesz cze ja ko po sła zie mi
gdań skiej, mo gli śmy zre ali zo wać
wie le wa żnych przed się wzięć.
War to do dać, iż Pan Mi ni ster jest
ab sol wen tem Wy dzia łu Na uk Spo -
łecz nych. 

Za zro zu mie nie, cier pli wość 
i wiel ką życz li wość dzię ku ję Pa ni
Mi ni ster Na uki i Szkol nic twa Wy -
ższe go pro fe sor Bar ba rze Ku dryc -
kiej i Pa ni Mi ni ster Roz wo ju Re gio -
nal ne go Elżbie cie Bień kow skiej.
Nie mo żna też nie wy mie nić tu 
na szych przy ja ciół, Pa na Mi ni stra
Wi tol da Jur ka oraz Mi ni stra 
Ada ma Ździe bło. W imie niu ca łej
na szej aka de mic kiej spo łecz no ści
ser decz nie dzię ku ję Mar szał ko wi
Wo je wódz twa Po mor skie go Pa nu
Mie czy sła wo wi Stru ko wi, Wi ce -
mar szał ko wi Wie sła wo wi Bycz -
kow skie mu, Pa nu Wo je wo dzie 
Ro ma no wi Za bo row skie mu i Pre -
zy den tom: Gdań ska, Paw ło wi
Ada mo wi czo wi, Gdy ni, Woj cie cho -
wi Szczur ko wi i So po tu, Jac ko wi
Kar now skie mu. Po dzię ko wa nia
kie ru ję ta kże do na szych po mor -
skich par la men ta rzy stów oraz eu -
ro po słów, któ rzy wspie ra ją nas 
w wie lu ini cja ty wach i sta ra niach.

Sza now ni Pań stwo, 
w szcze gól nym dla nas dniu świę -
ta na szej Al ma Ma ter i ro ku wiel -
kich, wy jąt ko wych i od wa żnych
uczo nych Ja na He we liu sza oraz
Ma rii Cu rie -Skło dow skiej, ży cząc
ca łej na szej aka de mic kiej spo łecz -
no ści suk ce sów rów nie wiel kich 
i opty mi zmu rów nie nie za chwia -
ne go w zma ga niu się z trud ną
ma te rią co dzien no ści, po zo sta -
wiam Pań stwa z mak sy mą Al ber -
ta Ein ste ina: „Ca ła na sza na uka,
w po rów na niuz rze czy wi sto ścią,
jest pry mi tyw na i dzie cin na – ale
na dal jest to naj cen niej sza rzecz,
ja ką po sia da my”.

Pol�ska�na�uka�stoi�przed�no�wy�-

mi�wy�zwa�nia�mi,�pro�po�no�wa�ny�-

mi�w�refor�mie�na�uki�i�szkol�nic�-

twa�wy�ższe�go.�Co�się�zmie�ni?

Jed ną z głów nych zmian jest no -
wy sys tem fi nan so wa nia na uki.
Po wo ła ne zo sta ło Na ro do we Cen -
trum Na uki (NCN), nie za le żna od
Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa
Wy ższe go struk tu ra, któ ra bę dzie
de cy do wać o przy zna wa niu gran -
tów na ba da nia. Nie oce niam te go
ja ko wiel kie go prze ło mu, bo wiem
do tej po ry mie li śmy Ko mi tet Ba -
dań Na uko wych, któ re go funk cję
na stęp nie prze ję ło mi ni ster stwo.
Do tej po ry część ba dań fi nan so -
wa na by ła ze środ ków uczel ni lub
in sty tu tów na uko wych, prze ka zy -
wa nych przez mi ni ster stwo ja ko
do ta cja. Zgod nie z no we li za cją
usta wy Pra wo o szkol nic twie wy ż
szym i no wą usta wą o za sa dach
fi nan so wa nia na uki, fun du sze na
ba da nia bę dą roz dzie la ne nie mal
wy łącz nie na pod sta wie ogól no -
pol skich kon kur sów na pro jek ty
ba daw cze ogła sza ne przez NCN.
Ozna cza to, że szko ły wy ższe sa -
me nie bę dą w sta nie fi nan so wać
ba dań od by wa ją cych się w ich
mu rach na do tych cza so wym po -
zio mie. W tym ro ku re zer wa pro -
rek to ra ds. na uki dra stycz nie zma -
la ła, bo wiem od 2011 ro ku nie ma
już środ ków na tzw. ba da nia wła -
sne. Te raz fun du sze na ba da nia
po cho dzić mu szą nie mal w ca ło -
ści z gran tów ba daw czych, zdo by -
wa nych w kon kur sach. Na ro do we
Cen trum Na uki już ogło si ło
pierw sze czte ry kon kur sy na pro -
jek ty ba daw cze, w tym dwa dla
mło dych na ukow ców: dok to ran -
tów i mło dych dok to rów. Ter min
skła da nia wnio sków to 15 czerw -
ca. Jed nak na le ży się spo dzie wać,
że je dy nie 20–25 proc. z tych zło -
żo nych do kon kur su pro jek tów
bę dzie fi nan so wa nych.

To� bar�dzo� nie�wiel�ki� pro�cent.

Co� z�po� zo�sta�ły�mi�pro�jek�ta�mi

ba�daw�czy�mi?

Ten sam wnio sek, udo sko na lo ny
(mię dzy in ny mi na pod sta wie re -
cen zji), bę dzie mo żna skła dać kil -
ka krot nie. W prze ci wień stwie do
do tych cza so wych prak tyk, dzie ka -
ni czy rek tor nie bę dą mo gli wspo -
móc np. sfi nan so wa nia wy da nia
ksią żki. Mo żli wość wy ko rzy sta nia
do ta cji bę dzie się ogra ni czać je dy -
nie do utrzy ma nia ba zy ba daw czej,
czy li wy dzia łów, oraz wspar cia nie -
wiel kich pro jek tów ba daw czych
mło dych na ukow ców do 35. ro ku
ży cia. Za da niem doj rza łe go na -
ukow ca, chcą ce go pro wa dzić dzia -
łal ność ba daw czą, bę dzie te raz pi -
sa nie pro jek tów oraz szu ka nie
pro gra mów gran to wych, któ re te
ba da nia sfi nan su ją.

Ka�żdy� pra�cow�nik� na�uko�wy�

mu�si� jed�nak� co� dwa� la�ta,�

w� przy�pad�ku� pro�fe�so�rów� co

czte�ry,� skła�dać� spra�woz�da�nia�

z�ak�tyw�no�ści�na�uko�wej.�Co�za�-

tem�z�ty�mi�oso�ba�mi,�któ�re�tych

kon�kur�sów�nie�wy�gra�ją?

No wy spo sób fi nan so wa nia na uki 
z pew no ścią po śred nio wy mu si 
ro ta cję na uczel niach. No wi, bar -
dziej ak tyw ni pra cow ni cy bę dą za -
trud nia ni w miej sce tych, któ rzy
nie bę dą w sta nie uzy skać fi nan -
so wa nia swo ich ba dań w sys te mie
kon kur sów gran to wych. Two rzy
to więk sze szan se dla mło dych 
ba da czy. Nie mniej nie na le ży za -
po mi nać, że to wła śnie na tych
mło dych dok to rach i dok to rach
ha bi li to wa nych bę dzie spo czy wał
obo wią zek po zy ski wa nia gran tów.
Na ro do we Cen trum Na uki to do -
pie ro po czą tek dłu giej dro gi do
efek tyw ne go fi nan so wa nia na uki
na ta kim po zio mie, jak to się od by -
wa na przy kład w Sta nach Zjed no -
czo nych. Pó ki co trud no ści gać się

rozmoWa z prorektorem ds. nauki, prof. grzegorzem Węgrzynem

W nauce liczy się 
meritum

R o z m o W a m I e S I ą C a



R o z m o W a m I e S I ą C a

z sa mo cho da mi For mu ły 1, gdy
ma się środ ki na Fia ta 126 p, na -
wet je śli w ze spo le są wy so kiej
kla sy kie row cy. Od mien ną kwe stią
jest pro blem mar no wa nia środ -
ków, któ ry mi uczel nie dys po nu ją.

To�zna�czy?

Z mo ich ob ser wa cji wy ni ka, że ist -
nie ją dwie – na rzu co ne prze pi sa -
mi – dro gi mar no wa nia pie nię dzy
na na ukę, pie nię dzy, któ re mo żna
by wy ko rzy sty wać w zde cy do wa -
nie bardziej pro duk tyw ny spo sób.
Po pierw sze, pol skie uczel nie pu -
blicz ne, tak jak in ne za kła dy i in sty -
tu cje pań stwo we, pod le ga ją pra wu
za mó wień pu blicz nych. Ozna cza
to, że w więk szo ści przy pad ków
za ma wia się sprzęt lub nie zbęd ne
do pra cy na rzę dzia i ma te ria ły,
któ re z re gu ły są tań sze, ale rów no-
cze śnie znacz nie gor szej ja ko ści.
To po wo du je, że wię cej środ ków
prze zna cza się póź niej na ich ser -
wis niż na efek tyw ne użyt ko wa -
nie. Cza sem ko niecz ne są ta kże
ko lej ne za ku py ta kich sa mych ma -
te ria łów w miej sce tych nie na da -
ją cych się do użyt ku, a to osta tecz -
nie po mna ża kosz ty za miast je
zmniej szać. W na uce prze pi sy do -
ty czą ce za mó wień pu blicz nych nie
ma ją kom plet nie sen su i lo gicz ne -
go uza sad nie nia. Na uko wiec nie

jest w sta nie prze wi dzieć, ile np.
od czyn ni ków czy pró bek bę dzie
nie zbęd nych dla wy ko na nia za pla -
no wa ne go ba da nia. Na uka jest ży -
wą dys cy pli ną i trud no okre ślić,
jak na przy kład przy pro duk cji 
pu de łek do za pa łek, ile i ja kie go
ma te ria łu bę dzie my po trze bo wać.
Nie ste ty, prze pi sy o za mó wie niach
pu blicz nych te go od ba da czy wy-
ma ga ją, co po wo du je czę sto za -
ma wia nie to wa ru na za pas. 
W trak cie ba dań oka zu je się on
zby tecz ny i po pro stu mar nu je się.
Ale je śli się te go nie zro bi, to na
za ku py nie zbęd nych ma te ria łów
za ka żdym ra zem cze kać trze ba
bę dzie na roz strzy gnie cie ko lej ne -
go prze tar gu, czy li bar dzo dłu go.
Unie mo żli wia to wy ko na nie dal -
szych ba dań, a czas na re ali za cję
pro jek tu, ka żde go gran tu, jest
ogra ni czo ny. Zwol nie nie z tych
prze pi sów środ ków fi nan so wych
prze zna czo nych na ba da nia na-
uko we, na przy kład z gran tów,
mo że zna czą co zwięk szyć wy daj -
ność prac na uko wych. Pie nią dze 
w da nym pro jek cie zo sta ły by wy -
da ne efek tyw niej, a ba da nie trwa -
ło by kró cej. Po dru gie, środ ki
prze zna cza ne na na ukę z fun du -
szy struk tu ral nych mar nu je się
po przez spo sób ich roz li cza-
nia. Ob wa ro wa nie mon stru al nie 

oz bu do wa ny mi prze pi sa mi pro -
gra mów, m.in. Unii Eu ro pej skiej,
któ rych ce lem ni by jest wy ka za nie
wła ści we go za go spo da ro wa nia
środ ków po wo du je, że czas i ener -
gię ba dacz prze zna cza na udo -
wad nia nie, iż nie sprze nie wie rzył
przy zna nych środ ków, za miast na
pro wa dze nie fak tycz nych ba dań.
Za tem wła ści we fi nan so wa nie 
na uki to ta kie, w któ rym fun du sze
prze kła da ją się na efek ty pra cy
na uko wej. Isto tą win ny być wy ni -
ki pra cy, a nie kon tro lo wa nie, czy
ba dacz wy dał ka żdą zło tów kę
zgod nie ze szcze gó ło wo za pla no -
wa nym har mo no gra mem. Jest to
bo wiem cał ko wi cie bez sen su 
w przy pad ku ba dań na uko wych. 
Z de fi ni cji po le ga ją one na od kry -
wa niu cze goś do tąd nie zna ne go,
za tem gdy by śmy by li w sta nie je
do kład nie za pla no wać, to nie by ły -
by to już ba da nia na uko we. 

Ist�nie�je�prze�ko�na�nie,�że�fi�nan�so�-

wa�nie� gran�to�we� spraw�dza� się

je�dy�nie�w�na�ukach�eks�pe�ry�men�-

tal�nych.� Jak� prze�ko�nać� i� za-

chę�cić� hu�ma�ni�stów� do� te�go

spo�so�bu�po�zy�ski�wa�nia�środ�ków?

Na ro do we Cen trum Na uki stwo rzy -
ło li stę 25 grup dys cy plin, 
w któ rej przed sta wi cie le ka żdej 
z na uk znaj dą coś dla sie bie i bę dą
mie li mo żli wość ubie ga nia się 
o do fi nan so wa nie swo ich ba dań
pod stawo wych. Z ko lei za da niem
Na ro do we go Cen trum Ba dań i Roz -
wo ju jest ogła sza nie kon kur sów na
tzw. pro jek ty in no wa cyj ne, któ re
ma ją bez po śred nie za sto so wa nie 
w go spo dar ce. Hu ma ni ści, wzo rem
swych ko le gów z ośrod ków aka de -
mic kich z Eu ro py Za chod niej czy
USA, bę dą mu sie li się prze ła mać,
by za cząć pi sać pro jek ty ba daw cze
i zdo by wać środ ki na swo je ba da -
nia w NCN. Uczel nie zo sta ły po zba -
wio ne mo żli wo ści fi nan so wa nia na -
wet naj tań szych ba dań.

Od� nie�daw�na� jest� Pan� wi�ce�-

prze�wod�ni�czą�cym� Cen�tral�nej

Ko�mi�sji� ds.� Stop�ni� i� Ty�tu�łów.�

W� ja�ki� spo�sób� przy�ję�ta� przez

sejm� no�we�li�za�cja� usta�wy,
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Trudno�ścigać�się�

z�samochodami�

Formuły�1,�gdy�ma�się

środki�na�Fiata�126�p,

nawet�jeśli�w�zespole�są

wysokiej�klasy�kierowcy.
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wpro�wa�dza�ją�ca�przy�śpie�szo�ną

ście�żkę� roz�wo�ju� na�ukow�ców,

wpły�nie�na�ja�kość�po�zio�mu�na�-

uko�we�go�na�UG?

Oso bi ście oce niam no wą usta wę
ja ko bar dzo nie rów ną. Z jed nej
stro ny wpro wa dza bar dziej ry go -
ry stycz ne prze pi sy do ty czą ce
nada wa nia stop ni i ty tu łów, z dru -
giej w spo sób wy biór czy po zwa la
na wie le uła twień dla ubie ga ją -
cych się o nie kan dy da tów. Na
przy kład dok to ran ci do otwar cia
prze wo du bę dą mu sie li przed sta -
wić co naj mniej jed ną pu bli ka cję,
a ich dy ser ta cja mo że być zbio rem
wcze śniej szych pu bli ka cji. Do dat -
ko wo pra ca mo że być na pi sa na 
w ję zy ku in nym niż pol ski. W mo -
im od czu ciu po przecz ka dla dok -
to ran tów jest nie co pod wy ższo na
w po rów na niu z ak tu al nymi prze -
pi sami – w prze ci wień stwie do
wy mo gów, któ re mu si speł nić
kan dy dat na dok to ra ha bi li to wa -
ne go. W przy pad ku nada wa nia
ha bi li ta cji ko mi sja bę dzie mia ła
twar dy orzech do zgry zie nia, bo -
wiem jej za da niem bę dzie oce nić
je dy nie do tych cza so wy do ro bek
na uko wy kan dy da ta. Za de kla ro -
wa ne uczest nic two w pra cach
zbio ro wych nad ksią żką czy eks -
pe ry men tem na uko wym bę dzie
trud ne do zwe ry fi ko wa nia, bo -
wiem tak na pra wę ko mi sja nie do -
wie się, ja ki wkład pra cy wło ży ła
da na oso ba w pro jekt. Nie prze wi -
du je się żad nej roz mo wy z ha bi li -
tan tem, wy gło sze nia przez nie go
choć by se mi na rium, mo żli wo ści
dys ku sji na uko wej. Oba wiam się,
że te zna ki za py ta nia przy wy sta -
wia niu oce ny mo gą do pro wa dzić
do sy tu acji, w któ rej sto pień dok -
to ra ha bi li to wa ne go bę dą mo gły
uzy skać oso by z prze cięt ną wie dzą
i nie wiel ki mi umie jęt no ścia mi sa-
mo dziel ne go pro wa dze nia prac
na uko wych. Ta ki stan rze czy 
w kon se kwen cji mo że do pro wa -
dzić do ob ni że nia po zio mu kształ -
ce nia stu den tów i dok to ran tów.
Jest to o ty le dziw ne, że wy ma ga -
nia w sto sun ku do kan dy da tów do
ty tu łu pro fe so ra zo sta ną znacz nie

pod wy ższo ne. Aby zo stać pro fe so -
rem, kan dy dat bę dzie mu siał wy -
pro mo wać trzech dok to ran tów
oraz zre cen zo wać dwie pra ce dok -
tor skie lub ha bi li ta cyj ne. Po nad to
bę dzie mu siał wy ka zać się uczest -
nic twem w pro jek tach fi nan so wa -
nych z gran tów oraz sta żem 
na uko wym, w tym na za gra nicz -
nej uczel ni. Wi dzi my za tem, że 
w jed nym do ku men cie ma my
prze ciw staw ne so bie za pi sy, któ re
w po rów na niu z ak tu al nie obo wią -
zu ją cy mi prze pi sa mi z jed nej stro -
ny sta wia ją nie co wy ższe wy ma -
ga nia dla dok to ran tów, ni ższe dla
ha bi li tan tów i znacz nie wy ższe dla
kan dy da tów do ty tu łu pro fe so ra. 

Czy�utwo�rze�nie�na�uczel�niach

sta�no�wi�ska�tzw.�na�ukow�ca�-ba�-

da�cza� i� na�ukow�ca�-dy�dak�ty�ka

jest�roz�wią�za�niem?

Mo im zda niem ta kie roz war stwie -
nie przy nie sie do bre efek ty tyl ko 
w nie licz nych przy pad kach, na du -
żą ska lę mo że ra czej za szko dzić.
Sy tu acja, w któ rej bar dziej ak tyw -
ni na ukow cy upra wia li by na ukę
przez wiel kie „N”, a po zo sta li je -
dy nie dy dak ty kę nie jest roz wią za -
niem. Nie na le ży za po mi nać, że
pra ca na uczy cie la aka de mic kie go
to za rów no pro wa dze nie ba dań,
jak i umie jęt ność dzie le nia się 
ni mi, czy li pra ca ze stu den ta mi. 
W szko łach wy ższych na ucza nie
nie mo że od by wać się w ode rwa -
niu od na uko wych ba dań i od kryć.
Tu po win no uczyć się my śle nia,
kre atyw ne go roz wią zy wa nia pro -
ble mów. Prze ka zy wa nie ugrun to -
wa nej wie dzy od by wa ło się pod -
czas edu ka cji na ni ższych
szcze blach. 

Wie�lu� kry�ty�ków� uwa�ża,� że

uczel�nie�po�re�for�mie�szkol�nic�-

twa�wy�ższe�go�sta�ną�się�fa�bry�-

ka�mi�dy�plo�mów,�a�nie�kuź�nia�-

mi� ta�len�tów.� Zga�dza� się� Pan� �

z�tym�stwier�dze�niem?

Ist nie je nie bez pie czeń stwo, że po -
ziom kształ ce nia ob ni ży się. Za pi -
sy no wej re for my w wie lu miej -
scach ogra ni cza ją mo żli wo ści
uczel ni w zdo by wa niu np. do dat -

ko wych fun du szy czy pro mo wa niu
ja ko ści kształ ce nia. Zmu sza ją one
uczel nie do mi ni ma li za cji wy ma -
gań w sto sun ku do stu den tów. Nie
wi dać roz wią zań pla nu ją cych pod -
wy ższe nie ogól ne go po zio mu
kształ ce nia. Na le ży zwró cić uwa gę,
że uma so wie nie uczel ni w ostat -
nim cza sie już spo wo do wa ło ob ni -
że nie po zio mu, co, nie ste ty, mo że
się w ko lej nych la tach po głę biać. 

W� ja�ki� spo�sób� UG� za�mie�rza�

za�bie�gać� o� uzy�ska�nie� sta�tu�su�

Kra�jo�we�go�Na�uko�we�go�Ośrod�-

ka�Wio�dą�ce�go�(KNOW)?

Sta tus ten bę dą zdo by wać w da nej
dys cy pli nie nie ca łe uczel nie czy
in sty tu ty PAN, ale po szcze gól ne
wy dzia ły lub cen tra ba daw cze 
w dro dze kon kur su. Bę dą go mo gły
otrzy mać rów nież kon sor cja za wią -
za ne mię dzy za in te re so wa ny mi
jed nost ka mi ośrod ków ba daw -
czych. Uwa żam, że nasz uni wer sy -
tet ma du że szan se m.in. w ta kich
dys cy pli nach jak fi zy ka i bio tech no -
lo gia, po nad to o sta tus KNOW 
mo że się sta rać część ze spo łów na
Wy dzia łach Bio lo gii, Che mii oraz
Oce ano gra fii i Geo gra fii.

Ja�kie�wi�dzi�Pan�roz�wią�za�nia�dla

po�pra�wy�kon�ku�ren�cyj�no�ści�pol�-

skiej�na�uki�na�świe�cie?

Nie ste ty, w nad cho dzą cych no we -
li za cjach ustaw nie wi dać kon kret -
ne go kie run ku roz wo ju pol skiej
na uki, a pro po no wa ne przez re for -
mę roz wią za nia są w wie lu miej -
scach nie spój ne i mo men ta mi 
wy klu cza ją ce się. Aby zwięk szyć
stop nio wo kon ku ren cyj ność, re ko -
men do wał bym znie sie nie ogra ni -
czeń two rzo nych przez pra wo 
za mó wień pu blicz nych oraz znacz -
ne uprosz cze nie za sad roz li cza nia
pro jek tów po cho dzą cych z ró żnych
fun du szy (np. struk tu ral nych) na
rzecz dba nia o wy so ki po ziom me -
ry to rycz ny oce nianych efek tów
prac na uko wych. W na uce li czy się
me ri tum, a nie trzy ma nie się z gó -
ry usta lo nych szcze gó ło wych pla -
nów i ta bel kal ku la cyj nych.

Dzię�ku�ję�za�roz�mo�wę.
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Py ta nie po sta wio ne w ty tu le ni -
niej sze go ar ty ku łu mo żna uznać

za re to rycz ne. Nie ste ty, rze czy wi -
stość wie lu pol skich uczel ni nie 
po zwa la od po wie dzieć na nie jed no-
znacz nie. W śro do wi sku aka de mic-
kim pierw sze miej sce zaj mu je
prze cież dzia łal ność na uko wa, od
któ rej za le ży ście żka ka rie ry za wo -
do wej. Na ukow cy czę sto an ga żu ją
się też bar dzo moc no w pra cę or ga -
ni za cyj ną. A co z dy dak ty ką? Po zo -
sta je ona nie jed no krot nie je dy nie
es te tycz nym do dat kiem do pra cy
na uczy cie la aka de mic kie go. Tym -
cza sem dy dak ty ka jest, w mo jej
oce nie, naj lep szym pro bie rzem oce -
ny na ukow ca. Bo co z te go, że ktoś
po siadł wszel ką mo żli wą wie dzę 
z da nej dzie dzi ny, sko ro nie po tra fi
jej prze ka zać? Bez dy dak ty ki upra -
wia nie na uki – po szu ki wa nie praw -
dy, dla któ re go to ce lu po wsta ły
uni wer sy te ty – jest je dy nie sztu ką
dla sztu ki, bez głęb sze go sen su 
i prak tycz ne go prze ło że nia. 

Do pod ję cia roz wa żań na ten te -
mat skło ni ły mnie trzy wy da rze nia,
któ re w ostat nim cza sie mia ły miej -
sce na Uni wer sy te cie Gdań skim 
i któ re zwią za ne by ły z sze ro ko po -
ję tą dy dak ty ką. 

Pierw sze wy da rze nie to zor ga ni -
zo wa ny w ubie głym se me strze Kurs
Dy dak ty ki Aka de mic kiej, w któ rym
wzię ło udział kil ku dzie się ciu pra -
cow ni ków na uko wo -dy dak tycz nych
na szej uczel ni. Kurs był czę ścią
szer szych dzia łań zmie rza ją cych 
do po lep sze nia ja ko ści kształ ce nia
uni wer sy tec kie go, a sfi nan so wa ny 
zo stał ze środ ków Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go. War to
zwró cić uwa gę na fakt, iż w trak cie
szko leń, ma ją cych za rów no cha rak -
ter e -le ar nin go wy, jak i bez po śred -
ni, za pro po no wa no na uczy cie lom
wy ko rzy sty wa nie tzw. me tod ak ty -
wi zu ją cych, któ re ma ją na ce lu 
ini cjo wa nie sa mo dziel ne go ucze nia
się stu den tów. In ny mi sło wy, pa ra -
fra zu jąc przy sło wie o li be ra li zmie
go spo dar czym, na uczy ciel ma dać
stu den to wi węd kę, a nie ry bę. Po -
wi nien być prze wod ni kiem, po moc -
ni kiem, in spi ra to rem, nie zaś pro -
wa dzą cym wszę dzie za rę kę swo je-
go ucznia. – Wie dza dy dak tycz na
jest sprzy mie rzeń cem na uczy cie la
aka de mic kie go; po zwa la le piej ro -
zu mieć uwa run ko wa nia pro ce su
ucze nia się stu den tów i wła sną w
nim ro lę. Umie jęt no ści dy dak tycz -
ne na to miast umo żli wia ją bar dziej
świa do me, ade kwat ne do ce lu, 
pla no wa nie, or ga ni zo wa nie i re ali -
zo wa nie za jęć – pod kre śla ła 
prof. Te re sa Bau man, kie row nik 
Za kła du Dy dak ty ki na Wy dzia le Na -
uk Spo łecz nych, or ga ni za tor kur su.
– Do brze zor ga ni zo wa ne za ję cia
przy no szą znacz nie więk szą sa tys -
fak cję za rów no na uczy cie lo wi, jak 
i stu den tom.

Z ko lei w dniu 18 mar ca, w Świę -
to Uni wer sy te tu Gdań skie go, po raz
ko lej ny wrę czo no Na gro dy imienia
Krzysz to fa Ce le sty na Mron go wiu -
sza dla naj lep szych na uczy cie li aka -
de mic kich UG – dy dak ty ków, któ rzy
cie szą się sza cun kiem i uzna niem
współ pra cow ni ków oraz stu den tów.
Te go rocz ny mi lau re ata mi zo sta li:

prof. Hie ro nim Choj nac ki z Wy dzia -
łu Fi lo lo gicz ne go, dr Be ata Gro bel -
na z Wy dzia łu Che mii i dr Mar cin
Szulc z Wy dzia łu Na uk Spo łecz -
nych. Po sta no wi łem za py tać na gro -
dzo nych na uczy cie li o re cep tę na
do brą dy dak ty kę i jej prak tycz ną
przy dat ność. – Naj wa żniej sze, że by -
śmy kształ ci li stu den tów w ta ki spo -
sób, aby umie jęt nie po ru sza li się 
na ryn ku pra cy. Wie dza z da ne go
przed mio tu, któ rą rze tel nie im prze -
ka zu je my, nie mo że być ode rwa na
od rze czy wi sto ści. Po win ni śmy 
wie dzieć, ja kie jest za po trze bo wa -
nie na na szych ab sol wen tów i ja kie
wy ma ga nia sta wia ją nam prze mysł
czy też ośrod ki sa mo rzą do we. 
Wa żny jest sta ły kon takt z ab sol -
wen ta mi, aby śle dzić ich lo sy oraz
zbie rać opi nie od pra co daw ców,
któ rzy ich za trud nia ją – ta kie środ -
ki wska za ła dr Be ata Gro bel na.
Spo sób lau re at ki na do brą dy dak ty -
kę? – Do ka żde go wy kła du, ćwi czeń
trze ba się przy go to wać i do sto so -
wać je do po zio mu wie dzy od bior cy,
nie za po mi na jąc o wy ko rzy sta niu
naj now szych tech nik pre zen ta cji,
nie tyl ko kom pu te ro wych, ale rów -
nież ele men tów ko mu ni ka cji 
spo łecz nej. Ob szer ne wska zów ki
pro fe so ra Hie ro ni ma Choj nac kie go
dru ku je my osob no. 

Trze cie wy da rze nie, do któ re go
chcę na wią zać, to zor ga ni zo wa na
przez „Ga ze tę Wy dzia łu Pra wa i Ad -
mi ni stra cji UG” an kie ta, w któ rej
stu den ci oce nia li m.in. przy go to wa -
nie dy dak tycz ne asy sten tów i wy -
kła dow ców. Wy ni ki prze pro wa dzo -
ne go ba da nia nie po zo sta wia ją
złu dzeń – po trzeb na jest re flek sja
nad spo so ba mi kształ ce nia. Aż 28%
an kie to wa nych stu den tów przy zna -
ło, iż ćwi cze nia nie są do brym przy -
go to wa niem do eg za mi nu, zaś 15%
uzna ło, że nie wy ko rzy sta zdo by tej
wie dzy lub do świad cze nia w przy -
szłym ży ciu za wo do wym. Je dy nie
6% an kie to wa nych zde cy do wa nie
zgo dzi ło się z opi nią, iż za ję cia pro -
wa dzo ne w ra mach stu diów do brze
przy go to wu ją do se sji eg za mi na cyj -
nej. An kie ta po ka za ła więc z jed nej
stro ny, że stu den ci ocze ku ją od uni -
wer sy te tu przede wszyst kim otrzy -
ma nia po trzeb nej im w przy szłym
roz wo ju za wo do wym wie dzy, z dru -
giej stro ny, że za pew nie nie wy so -
kie go po zio mu dy dak ty ki jest szan są

Po co uniwersytetowi 
dobra dydaktyka? 

dydaktyka to ważna część pracy nauczyciela akademickiego. 
ale czy wszyscy wykładowcy tak o niej myślą? 
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na przy cią gnię cie naj zdol niej szych
ab sol wen tów szkół śred nich do
wstą pie nia w sze re gi spo łecz no ści
aka de mic kiej UG. 

Sta rą i wy pró bo wa ną me to dą dy -
dak tycz ną jest rzym ska sen ten cja:
Re pe ti tio est ma ter stu dio rum.
Współ cze sna dy dak ty ka da je nam 
o wie le wię cej pro po zy cji, zwra ca jąc
zwłasz cza uwa gę na me to dy ak ty -
wi zu ją ce ucznia, ma ją ce na ce lu 
sa mo dziel ne zdo by wa nie wie dzy.
In for ma cje, któ re przy swa ja my

bier nie szyb ko mo że my za po mnieć.
Wie dzę, któ rą uzy sku je my dzię ki wła -
snej pra cy, utrwa la my na dłu gie la ta. 

Uni wer sy tet bez dy dak ty ki był by
je dy nie wznio słym gma chem po -
szu ki wa nia bez u ży tecz nych prawd
o świe cie, dla te go tym bar dziej na -
le ży do ce nić ini cja ty wy zwią za ne 
z pro mo wa niem naj lep szych stan -
dar dów w tej dzie dzi nie. Życz my
so bie, by kurs dy dak ty ki aka de mic -
kiej wszedł na sta łe do ży cia uni -
wer sy tec kie go, zaś wy ni ki prze pro -

wa dza nych an kiet zmu sza ły do re -
flek sji na uczy cie li aka de mic kich,
bę dąc bodź cem do po pra wy złych
przy zwy cza jeń. Wie lu na uczy cie li
mo że czer pać wzór z po stę po wa nia
lau re atów Na gro dy im. Krzysz to fa
Ce le sty na Mron go wiu sza. War to
po wtó rzyć, że re cep tą na suk ces
jest sza cu nek do od bior cy, su mien -
ność i pa sja. Tyl ko ty le i aż ty le. 
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WSkazÓWki�ProfeSora�Hieronima�cHojnackiego�

hieronim chojnacki

Jed�nym�z�pierw�szych�skut�ków�na�gro�dze�-nia�mnie� ty�tu�łem�Na�uczy�cie�la�Ro�ku� i
sta�tu�et�ką�Krzysz�to�fa�Ce�le�sty�na�Mron�go�-
wiu�sza�był�fakt,�że�za�czą�łem�otrzy�my�wać
py�ta�nia,�któ�re�w�świa�do�mo�ści�ob�ser�wa�to�-
rów�aka�de�mic�kie�go�ży�cia�au�to�ma�tycz�nie
no�mi�nu�ją�mo�ją�oso�bę�do�ro�li�eks�per�ta�w
za�kre�sie�dy�dak�ty�ki.�Te�py�ta�nia�brzmią�na�-
stę�pu�ją�co:�„Czym�po�win�na�od�zna�czać�się
do�bra�dy�dak�ty�ka�aka�de�mic�ka?”,�„Dla�cze�-
go�war�to�za�in�we�sto�wać�w�do�bre�przy�go�to�-
wa�nie�dy�dak�tycz�ne?”,�„Ja�kie�są�naj�częst�sze
błę�dy�na�uczy�cie�li�aka�de�mic�kich?”,�„Co�jest
naj�wa�żniej�sze�w�dy�dak�ty�ce?”�
Ba�ga�te�la!�Nie�spo�sób�od�po�wie�dzieć�na

te�py�ta�nia�ja�kąś�pro�stą�for�mu�łą�w�pi�guł�ce,�
w�grę�wcho�dzi�za�du�żo�wa�żnych�spraw.
Z� pew�no�ścią� na� pierw�szym� miej�scu

znaj�du�ją�się�ta�kie�czyn�ni�ki,� jak�umie�jęt�-
ność�ko�mu�ni�ko�wa�nia�wie�dzy�na�uko�wej.
Ale�punkt�wi�dze�nia�wy�kła�dow�cy�i�je�go�za�-
in�te�re�so�wa�nie� te�ma�tem�to�nie�wszyst�ko.
Klu�czem� jest�od�po�wiedź�na�py�ta�nie,�do
ko�go�mó�wię,�kto�jest�naj�wa�żniej�szym�kon�-
kret�nym�ad�re�sa�tem.
Otóż�w�ostat�nich� la�tach�wie�lo�krot�nie

prze�ko�na�łem�się,�że�od�bior�ca�mo�ich�ko�-
mu�ni�ka�tów�to�nie�tyl�ko�stu�dent,�co�brzmi
ba�nal�nie,�lecz�ta�kże�ja�sam.�Ja�sam�chcę
wo�bec�sie�bie�prze�pro�wa�dzić�ro�zu�mo�wa�-
nie�po�prze�dzo�ne�za�da�niem�istot�nych�py�-
tań.�I�sam�sie�bie�też�mu�szę�za�in�te�re�so�wać,
bo�wte�dy�zdo�łam�za�ra�zić�swo�im�en�tu�zja�-
zmem�in�nych.�Do�bry�na�uczy�ciel�to�jed�nak
ta�ki,�któ�ry�nie�na�so�bie�sku�pia�uwa�gę,�lecz
na�praw�dach,�któ�re�prze�ka�zu�je.�
Od�te�go�mo�men�tu�wcho�dzi�my�w�ar�ka�-

na�nie�tyl�ko�dy�dak�ty�ki.�Wcho�dzi�my�nie�tyl�-
ko�w�sztu�kę�kom�po�no�wa�nia�prze�ka�zu,�wy�-
kła�du,�pre�zen�ta�cji,�ale�też�w�ob�szar�se�lek�cji
i�hie�rar�chi�zo�wa�nia�spraw�naj�wa�żniej�szych,
do�ty�czą�cych�czło�wie�ka�sa�me�go�oraz�źró�deł
wie�dzy�i�war�to�ści.�Mó�wie�nie�i�pi�sa�nie�jest
dzia�ła�niem,� za�tem�wią�że� się� z�wy�bo�rem
war�to�ści;� ka�żdy� dia�log� jak� ka�żdy� wy�bór
ide�owy� jest� wy�bo�rem� war�to�ści.� Sta�no�wi
wy�si�łek�wyj�ścia�z�wła�snej�kry�jów�ki�ku�in�-
nym�lu�dziom,�za�chę�tę�do�od�sła�nia�nia�no�-

wych�aspek�tów�rze�czy�wi�sto�ści�i�roz�po�zna�-
wa�nia� te�go,�co�war�to�ścio�we.�W�na�ukach
hu�ma�ni�stycz�nych�wa�żny�jest�pry�mat�pra�-
gnie�nia�(cze�go�na�praw�dę�pra�gnę�dla�sie�bie
i�naj�bli�ższych)�nad�za�spa�ka�ja�niem�po�trzeb
i� po�pę�dów� (wła�snych� czy� pu�blicz�no�ści).
Wa�żna�jest�też�głę�bo�ka�re�flek�sja�i�syn�chro�-
ni�za�cja� my�śle�nia� oraz� war�to�ścio�wa�nia�
w�opo�zy�cji�do�po�zy�ty�wi�stycz�nej�ich�an�ty�-
no�mii,� roz�dzie�le�nia.�Trze�ba� ob�ser�wo�wać
sie�bie�idą�ce�go,�po�szu�ku�ją�ce�go�te�go,�co�war�-
to�ścio�we�i�po�zna�ją�ce�go�in�nych�oraz�sie�bie.�
Je�śli�sta�le�bę�dzie�my�so�bie�przy�po�mi�nać,

że�słu�cha�cze�są�naj�cu�dow�niej�szym�da�rem,
na�ucza�nie,�wy�stę�po�wa�nie�pu�blicz�ne,�ca�ły
„hen�de�ka�log� in�te�li�gen�ta”,� jak� po�wie�dział
pro�fe�sor�Le�szek�Ko�ła�kow�ski,�sta�je�się�spo�-
tka�niem,�któ�re�in�spi�ru�je�i�wy�zwa�la�twór�czą
ener�gię,� a�wy�si�łek� ar�ty�ku�la�cyj�ny�pod�no�si
do�ran�gi�naj�wy�ższej�i�za�chwy�ca�ją�cej�po�win�-
no�ści.�
Je�śli�za�da�ję�stu�den�tom�py�ta�nie�„Po�co�

stu�dio�wać?”,� to� otwie�ram� przed� ni�mi�
i�so�bą�wiąz�kę�py�tań�po�krew�nych:�„Po�co
żyć?”,�„Ja�ki�jest�ży�cia�sens?”,�„Co�w�ży�ciu
jest�naj�wa�żniej�sze?”,�„Czy�ist�nie�je�ży�cie�po
ży�ciu?”�itp.,�ale�rów�nież�py�tam�sie�bie,�po
co�uczyć�lu�dzi�i�ku�cze�mu�ma�to�zmie�rzać.
Wy�da�je�się,�że�w�od�po�wie�dzi�na�py�ta�nie
„Po� co� zdo�by�wać� wy�kształ�ce�nie?”� na
pierw�szym�miej�scu�na�le�ży�po�sta�wić�na�ukę
kry�tycz�ne�go,�otwar�te�go�my�śle�nia�(z�od�wa�-
gą� ja�ko� war�to�ścią� re�gla�men�to�wa�ną),� na
dru�gim�–�na�ukę�dy�stan�su�do�wła�sne�go�na�-
tu�ral�ne�go�na�sta�wie�nia�do�świa�ta,�a�do�pie�-
ro� na� trze�cim� –� gro�ma�dze�nie� wie�dzy,�
do�star�cza�nie�umy�sło�wi�nie�zbęd�nych�in�for�-
ma�cji.
I�jesz�cze�jed�na�uwa�ga�do�ty�czą�ca�na�gro�-

dy,�któ�rą�z�ra�do�ścią�przy�ją�łem.�W�pro�fi�lu
na�gro�dy�mie�ści�się�dru�gi�wa�żny�nurt�my�ś-
lo�wy,�a�mia�no�wi�cie�–�bu�do�wa�nie�po�mo�-
stów�mię�dzy�kul�tu�ra�mi.�Jest�to�wa�żne�dla
skan�dy�na�wi�stów,�któ�rzy�od�kry�wa�ją�uro�ki
i�mo�zół�po�szu�ki�wa�nia�spo�so�bów�zro�zu�-
mie�nia�in�no�ści,�ró�żni�cy,�od�ręb�no�ści�po�-
przez�po�zna�wa�nie� in�nej�kul�tu�ry�od�we�-
wnątrz,� po�przez�na�ukę� ję�zy�ka� i� re�aliów

in�nej�kul�tu�ry.�A�wszyst�ko�po�to,�aby�bu�-
do�wać�do�bre�re�la�cje�z�przed�sta�wi�cie�la�mi
Szwe�cji,�Da�nii,�Nor�we�gii.�Zetk�nię�cie�z�in�-
nym�ję�zy�kiem�i�kul�tu�rą�in�spi�ru�je�do�lep�-
sze�go�roz�po�zna�nia�wła�snych�ba�rier�men�-
tal�nych,�czy�li�sa�mo�zro�zu�mie�nia.�W�tym
po�znaw�czym�pro�ce�sie�po�trzeb�na�jest�wy�-
obraź�nia,�po�łą�czo�na�z�sa�mo�kry�ty�cy�zmem
i�opóź�nia�niem�w�so�bie�oce�ny�in�nych�lu�-
dzi,�ich�za�cho�wań,�zwy�cza�jów.�

Dla�cze�go�war�to�za�in�we�sto�wac�w�do�bre
przy�go�to�wa�nie�dy�dak�tycz�ne?
Po�nie�waż�jest�to�dro�ga�wy�zwa�la�nia�słu�-

cha�czy�z�za�mknię�te�go�sta�nu�bez�rad�no�ści,
ego�cen�try�zmu,�bez�re�flek�syj�no�ści�ku�am�bit�-
nym�ce�lom�świa�do�me�go�współ�two�rze�nia
wspól�no�ty,� kre�atyw�nym� kom�pe�ten�cjom
ma�na�ge�ra�wła�snej�ka�rie�ry�za�wo�do�wej�czy
wresz�cie�–�ku�ide�ało�wi�czło�wie�czeń�stwa,
re�ali�zu�ją�ce�go� sie�bie�w�do�brych� re�la�cjach�
z�in�ny�mi.�Nie�mo�żna�so�bie�po�zwo�lić�na�ob�-
ni�ża�nie�wy�ma�gań�nie�tyl�ko�z�po�wo�du�nad�-
cią�ga�ją�ce�go�ni�żu.�Na�sta�wie�nie�na�naj�wy�-
ższą� ja�kość� na�ucza�nia� to� obo�wią�zek
za�rów�no�in�te�lek�tu�al�ny,�jak�i�mo�ral�ny.�Dla
mnie�ten�na�kaz�za�an�ga�żo�wa�nia�etycz�ne�go
jest�rów�nie�wa�żny�jak�naj�istot�niej�sze�ce�chy
dys�kur�su�na�uko�we�go,�któ�re�przy�po�mniał
nie�daw�no� An�drzej� Sza�haj:� go�to�wość� do
kry�ty�ki�i�au�to�kry�ty�ki,�otwar�tość�na�ar�gu�-
men�ty�in�nych,�rów�ność�pod�mio�tów�wy�po�-
wie�dzi,�na�sta�wie�nie�ko�ope�ra�tyw�ne,�ak�cep�-
ta�cja�od�mien�no�ści,�uzna�nie�dla�part�ne�ra,�
z�któ�rym�się�nie�zga�dza�my,�od�wa�ga�in�te�-
lek�tu�al�na.
Zau�wa�żmy,�że�nie�ma�w�tym�wy�li�cze�niu

naj�groź�niej�szych�dla�trans�pa�rent�no�ści�na�-
uki�war�to�ści�ne�ga�tyw�nych:�aro�gan�cji�wła�-
dzy�i�zło�śli�wej�dys�kre�dy�ta�cji�oso�by.�Kry�ty�-
ka�na�uko�wa�ja�ko�ich�za�prze�cze�nie�od�no�si
się�tak�na�praw�dę�do�rze�czy�i�ni�gdy�nie�na�-
ru�sza�god�no�ści�czło�wie�ka.�Jak�ka�żda�for�-
ma�po�głę�bio�nej,�wręcz�wścib�skiej�re�flek�sji
i�eks�pre�sji�zdol�na�jest�od�mie�nić,�zin�ten�sy�-
fi�ko�wać,�zdu�blo�wać,�a�na�wet�–�zwie�lo�krot�-
nić�na�sze�ist�nie�nie.

tomasz snarski
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Zor ga ni zo wa na 8 mar ca br. przez 
In sty tut Psy cho lo gii Uni wer sy -

te tu Gdań skie go VI kon fe ren cja 
„Ko bie ta w kul tu rze” przy cią gnę ła
na Wy dział Na uk Spo łecz nych nie
tyl ko ko bie ty, ale ta kże spo re gro no
mę żczyzn. Uczest ni ków, go ści oraz
or ga ni za to rów po wi ta li Pro rek tor
ds. Kształ ce nia, prof. Ma ria Men del,
Pro rek tor ds. Stu denc kich, prof. 
Jó zef Wło dar ski, Dzie kan Wy dzia łu
Na uk Spo łecz nych, prof. Be ata 
Pa stwa -Woj cie chow ska oraz Dy rek -
tor In sty tu tu Psy cho lo gii, prof. Han -
na Brycz. W ra mach kon fe ren cji od -
by ły się wy kła dy świa to wej sła wy
na ukow ców z kra ju i za gra ni cy,
sym po zja te ma tycz ne oraz licz ne
im pre zy to wa rzy szą ce (kon cer ty,
przed sta wie nia te atral ne, warsz ta ty
i wy sta wy). 

Te ma tem te go rocz ne go spo tka -
nia by ła ko bie ta w pod ró ży – tej 
ro zu mia nej za rów no ja ko prze -
miesz cza nie się mię dzy kra ja mi, jak
i uzna wa nej me ta fo rycz nie ja ko dro -
ga przez ży cie. Pod róż przed sta wio -
na zo sta ła w czte rech od sło nach: ja -
ko wę drów ka przez płeć i ro dzaj,
zmia na spo łecz na, we wnętrz na oraz
pod róż fi zycz na, czy li ta z miej sca
na miej sce. Ja ki ob raz ko bie ty się 
z nich wy ło nił? 

Gdzie nie spoj rzysz... ste reo typ 

Ste reo ty py płci są jed ny mi z naj bar -
dziej zna nych i roz po wszech nio nych
ste reo ty pów po ja wia ją cych się na
ca łym świe cie w ró żnych kul tu rach,
za wsze w po dob nej for mie. Mi mo
co raz więk szej świa do mo ści do ty -

czą cej gen der stu dies, wciąż mi mo -
cho dem prze ka zu je my naj młod szym
zna ny nam od wie ków mo del funk -
cjo no wa nia płci. Jest to ob raz trud -
ny do wy ple nie nia, po nie waż tre ści
o nim pły ną z ję zy ka, któ rym się po -
słu gu je my, re li gii czy me diów. Im
bar dziej je ste śmy te go świa do mi,
tym le piej mo że my się bro nić. 
Ba ga te li zo wa nie ro li i si ły od dzia ły -
wa nia ste reo ty pów to po wszech ny
pro blem. Nie ste ty, wciąż spo ra
część lu dzi nie jest świa do ma te go,
ile tre ści przyj mu je bez re flek syj nie
oraz ile z nich uwa ża za oczy wi ste,
mi mo że nie ma ją one prze ło że nia
na rze czy wi stość.

Przy kła dy ne ga tyw ne go wpły wu
ste reo ty pu płci na ży cie spo łecz ne
przed sta wi ła pod czas wy kła du Ko -
bie ty i mę żczyź ni – jak zmie ni ło się
ich po strze ga nie w cza sie ostat nich
trzech de kad? prof. De bo rah Best 
z Wa ke Fo rest Uni ver si ty, USA: – Ba -
da nia prze pro wa dzo ne w 25 kra jach
świa ta wy ka za ły, że lu dzie kwa li fi -
ku ją ce chy oso bo wo ści ja ko ty po wo
mę skie i ty po wo żeń skie. Mę żczy zna
opi sy wa ny jest ja ko po szu ku ją cy
przy gód, do mi nu ją cy, sil ny i sta bil -
ny emo cjo nal nie. Ko bie ta z ko lei –
jak pew nie in tu icyj nie wie lu z nas
się do my śla – to sła ba i pięk na płeć.
Jest ona (we dług ba da nych) sen ty -
men tal na, po dejrz li wa i ule gła. Oby -
dwa ste reo ty py są obec ne i sil nie
za ko rze nio ne w kul tu rze. Choć ten
mę ski zda je się być wy raź niej zde -
fi nio wa ny. Pro fe sor tłu ma czy ła, że
wpływ ta kie go po strze ga nia ne ga -
tyw nie od bi ja się na ko bie tach np.
pod czas pro ce su re kru ta cyj ne go.
Ma jąc do dys po zy cji dwa ży cio ry sy,
ró żnią ce się je dy nie płcią kan dy da -
ta, przyj mu ją cy do pra cy czę ściej
de cy du ją się za trud nić mę żczy znę.
Tłu ma cząc swój wy bór, wy mie nia ją
ste reo ty po we ce chy mę skie ja ko te,
któ re uzna ją za bar dziej po żą da ne.
W wie lu kra jach ko bie ty wciąż za ra -
bia ją mniej niż ich mę żo wie i rza -
dziej pia stu ją sta no wi ska kie row ni -
cze, po nie waż pa da ją ofia rą
ste reo ty po we go my śle nia. Spo łe -

czeń stwo „wie” ta kże le piej, w ja -
kich dzie dzi nach spe cja li zu ją się lu -
dzie ze wzglę du na płeć. Ko bie ty to
hu ma nist ki, a mę żczyź ni – umy sły
ści słe. – Prze ba da no dzie ci z 34 kra -
jów i wy ka za no, że tam, gdzie 
po gląd do ty czą cy owych zdol no ści
był sil nie za ko rze nio ny, chłop cy
osią ga li lep sze wy ni ki w te stach
ma te ma tycz nych niż dziew czyn ki.
W kra jach, gdzie ste reo typ był sła -
by, więk szych ró żnic nie wy ka za no
– prze ko ny wa ła prof. Best.

Masz być pięk na, nie sil na

Pro fe sor Márta Fülöp z Hun ga rian
Aca de my of Scien ce za pre zen to wa -
ła si łę od dzia ły wa nia ste reo ty pu 
w ró żnych dzie dzi nach ży cia pod -
czas wy kła du Płeć i ry wa li za cja –
per spek ty wa mię dzy kul tu ro wa”. 
– Ko bie ty ma ło ry wa li zu ją, a je śli już
– to prze wa żnie w zu peł nie in nych
dzie dzi nach niż mę żczyź ni. Kie dy
oni wal czą na fron cie, ści ga ją się w
wy ści gach, upra wia ją spor ty, one
bio rą udział w wy bo rach miss, kon -
kur sach go to wa nia czy kon kur sach z
in nych „bab skich” dzie dzin. Tak
wła śnie w swo ich ry sun kach przed -
sta wia ły to ba da ne dzie ci – tłu ma -
czy ła pro fe sor. – W dwo ja ki spo sób
przed sta wia ły one ta kże prze gra -
nych. Ci z ob raz ków dziew czy nek
czę ściej pła ka li, a ci z ob raz ków
chłop ców spo ty ka li się z od rzu ce -
niem i wy śmia niem. We dług prof.
Fülöp, to ko lej ny przy kład na to, ja -
kie znisz cze nia sie je na tym po lu
ste reo typ ko bie ty i mę żczy zny. Cho -
ciaż co raz wię cej ko biet zaj mu je się
uzna wa ny mi za mę skie spor ta mi czy
za wo da mi, w oczach dzie ci ko bie ta
wciąż jest po strze ga na ja ko pięk na,
a nie sil na. Chłop cy ma ją na to miast
po czu cie, że mu szą wy gry wać, bo
je śli za wio dą, lu dzie nie bę dą ich
sza no wać i się od nich od wró cą.

Mó wiąc o ko bie tach, nie mo żna
nie po wie dzieć sło wa o płci prze -
ciw nej. Ste reo typ krzyw dzą cy „ją”
nie jed no krot nie skrzyw dził ta kże
„je go”. Mę żczy zna po wi nien być za -
wsze sil ny i od wa żny, nie po wi nien
oka zy wać sła bo ści i nie przy zna wać
się do niej. Dla cze go mę żczy zna nie
mo że bez oska rżeń o ho mo sek su -
alizm być opie kuń czy i wra żli wy?
Dla cze go od rzu ca się go, gdy prze -
gra? – Mę żczyź ni na gra dza ni są za
by cie naj lep szy mi. Wią że się to 
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