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z bio lo gicz nym wy tłu ma cze niem –
te sto ste ro nem. Zwy cię stwo spra wia,
że wy dzie la się go wię cej, co do da je
ener gii do dal sze go dzia ła nia. Prze -
gra na z ko lei ob ni ża je go po ziom,
czy li mó wiąc ko lo kwial nie, mę żczy -
zna tra ci swą mę skość – tłu ma czy ła
prof. Fülöp. Ta kże ocze ki wa nia spo -
łecz ne wo bec mę żczy zny spra wia ją,
że kon ku ru je on z in ny mi. – W przy -
ro dzie jak i w ży ciu jest tak, że sa mi -
ce ja ko mat ki i opie kun ki wal czą je -
dy nie wte dy, gdy ży cie po tom stwa
lub ich wła sne jest za gro żo ne. Ma ją
one dbać o mło de – je śli ucier pią w
wal ce, po zo sta wią po tom stwo bez
opie ki. Sa miec ma za za da nie przed -
łu żyć ga tu nek i nie wie le wię cej go
in te re su je. Ta ka bio lo gicz nie przy pi -
sa na ro la spra wia, że wie lu ko bie tom
nie śpiesz no do po dej mo wa nia wiel -
kich ry wa li za cji. Jed nak zja wi sko to
wy stę pu je ta kże u nich, z tym że
prze ja wia się ono wal ką „za ple ca -
mi”; ko bie ty są bar dziej po wścią gli -
we i nie afi szu ją się tak ze swo imi
opi nia mi.

Ty�le�już�za�na�mi...

Jesz cze ja kieś 70 lat te mu ko bie ty,
uogól nia jąc, by ły bar dziej pa syw ne,
utem pe ro wa ne i pod po rząd ko wa ne
mę żczy znom. Mia ły być pięk ne, stać
na stra ży do mo we go ogni ska i oczy -
wi ście być po słusz ne oj com oraz mę -
żom. Zu peł nie jak bo ha ter ki ów cze -
snych ba jek – Śnie żka, Kop ciu szek
czy Śpią ca Kró lew na – cze ka ły na
wy ba wie nie z rąk księ cia. Z bie giem
cza su in ne ko bie ce po sta cie za wo jo -
wa ły baj ki, bo i ko bie ty sta ły się bar -
dziej zbun to wa ne, po szu ku ją ce przy -
gód, cie ka we świa ta. Przy po mi na ły
Ma łą Sy ren kę, Bel lę (Pięk na i Be stia)
czy Ja smi nę (Al la dyn). Wciąż jed nak
mia ły sil ną po trze bę „by cia oca lo ną”.
Ostat nie dwu dzie sto le cie przy nio sło
ogrom ne zmia ny w po strze ga niu ko -
biet – nie tyl ko przez mę żczyzn, ale
ta kże przez sa me pa nie. Dzi siej sze
ko bie ty są upar te, zna ją swo ją war -
tość – są wład czy nia mi swo je go ży -
cia, bo ha ter ka mi w do mu i pra cy. I
wraz z tym po dej ściem zmie ni ły się
bo ha ter ki ba jek. Dziś dziew czyn ki
ob ser wu ją wa lecz ną i od wa żną Mu -
lan, za dzior ną i dą żą cą do ce lu Tia nę
(Księ żnicz ka i Ża ba) czy nie ustra szo -
ną Po ca hon tas, sta ją cą w obro nie
swo jej kul tu ry. Choć ty le już się
zmie ni ło: uda ło się im prze go nić mę -

żczyzn w po zio mie wy kształ ce nia,
prze ko na ły rząd, że na le ży im się
dłu ższy urlop ma cie rzyń ski, to jed -
nak wciąż mu szą wal czyć o wy rów -
na nie wy na gro dzeń oraz lep sze wa -
run ki pra cy dla cię żar nych i ma tek.
Ży cie to nie baj ka, a świat ko biet po -
trze bu je ko lej nych zmian. 

Nie�je�stem�ma�szyn�ką�do�ro�bie�-
nia�dzie�ci�–�więc�kim�je�stem?

Obec ny na spo tka niu prof.�Hen�ryk
Ma�chel� (by ły Dzie kan Wy dzia łu 
Na uk Spo łecz nych) py tał pod czas
uro czy ste go roz po czę cia kon fe ren cji.
– Co by śmy zro bi li bez ko bie ty? Nie -
wie le. Jed nak my mę żczyź ni – w tym
cza sem i ja – my śli my, że to my 
je ste śmy naj wa żniej si. Ta kie my śle -
nie być mo że wy wo dzi się od te go, że
ko bie ty naj wa żniej sze wca le się nie
czu ją. Osią ga ją spo re suk ce sy na po -
lu za wo do wym, a i tak nie pa trzą na
sie bie jak na au tor ki swych do ko nań.
Ko bie ty rza dziej niż mę żczyź ni przy -
pi su ją so bie wła sne za słu gi. Suk ces
im się zda rza, spa da na nie, przy tra -
fia się. – Jest to ro dzaj zrzu ca nia 
z sie bie od po wie dzial no ści za by cie
lep szą od mę żczy zny. Ba da nia wy ka -
za ły, że ko bie ty nie czu ją się kom for -
to wo, kie dy w pew nych dzie dzi nach
(szcze gól nie tych okre śla nych ja ko
ty po wo mę skie) ma ją prze wa gę –
tłu ma czy ła prof. Márta Fülöp. Do dat -
ko wo pa nie bar dzo czę sto ma ją po -
czu cie, że zdra dzi ły swój ga tu nek, że
po świę ca jąc dla ka rie ry ży cie ro dzin -
ne lub cał ko wi cie re zy gnu jąc z nie -
go, po stę pu ją nie fa ir wo bec swo je -
go śro do wi ska.

Zmie nia ją cy się wi ze ru nek ko biet,
więk sze pra wa i mo żli wo ści wy da je
się spra wiać sa mym za in te re so wa -
nym spo ro kło po tów. Sta re „obo wiąz -
ki” by cia do brą mat ką, żo ną i go spo -
dy nią ko bie ty wciąż ma ją gdzieś 
z ty łu gło wy, ale sko ro po ja wi ły się
no we mo żli wo ści – z nich ta kże trze -
ba sko rzy stać. „Sko ro mo im po przed -
nicz kom nie umo żli wia no pra cy na
wy so kim sta no wi sku, a mi tak, w ta -
kim ra zie mu szę dać z sie bie wszyst -
ko” my śli za pew ne nie jed na z nich.
Sło wo „ko bie ta” po wo li więc prze sta -
je ob ra zo wać je dy nie stra żnicz kę do -
mo we go ogni ska, mat kę, żo nę czy
ko chan kę. Te raz „ko bie ta” to ta kże
prze bo jo wa i twar da sze fo wa, naj lep -
sza przy ja ciół ka, nie za wod na ko le -
żan ka. Ro bi wszyst ko to, cze go ocze -

ku je od niej ro dzi na, zna jo mi, współ -
pra cow ni cy i... ona sa ma. 
W prak ty ce nie wie le z te go da się
roz sąd nie po go dzić. Po pra cy (któ rą
i tak przy no si do do mu), bie gnie na

tre ning cho cia żby jo gi (tu da je się we
zna ki po trze ba zro bie nia cze goś dla
sie bie), po tem czas dla dzie ci, wie -
czór z mę żem i zna jo my mi, a na ko -
niec za rwa na noc ka (że by do koń czyć
spę dza ją cy sen z oczu pro jekt z pra -
cy). Ra no wsta je wcze śniej, że by zro -
bić się na bó stwo i za czy na z gó ry
prze gra ny wy ścig z nie ist nie ją cy mi
w rze czy wi sto ści ide ała mi pięk na 
z pierw szych stron ga zet. Po tem
szyb ko bu dzi dzie ci, ro bi śnia da nie,
a w wol nej chwi li bie rze się za obo -
wiąz ki do mo we (go dząc pra cę za wo -
do wą ze sprzą ta niem, pra niem 
i zbie ra niem brud nych skar pe tek po
do mu). I gdzie w tym wszyst kim
chwi la na za sta no wie nie się, cze go
tak na praw dę chce, cze go po trze bu -
je i… kim jest? Ko bie ta wciąż pró -
bu je so bie od po wie dzieć na te py ta -
nia, że by móc od na leźć się w tej
sto sun ko wo no wej dla niej rze czy wi -
sto ści. 

Wie�le�za�le�ży�od�sa�mych�ko�biet

Na rów ni ze zmia na mi praw ny mi na -
le ża ło by po sta wić zmia ny men tal ne,
któ re mu szą za ist nieć w na szym spo -
łe czeń stwie. Do pó ki dzi wić bę dą
zbun to wa ne i nie za le żne ko bie ty, 
a fe mi nist ka bę dzie przy wo ły wać je -
dy nie ste reo ty po wy ob raz ko bie ty
sta rej, brzyd kiej i po trze bu ją cej chło -
pa, trud no bę dzie co kol wiek zmie nić.
Trze ba prze ko nać te ko bie ty, któ re
być mo że jesz cze nie do strze gły 
w so bie tej wy jąt ko wej si ły, że to nie
wy mysł… no wa ko bie cość drze mie
w ka żdej z nich. 

monika lewandowska
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Wdniu 7 stycz nia 2011 ro ku 
w au li prof.� Ka�ro�la� Tay�lo�ra

mia ła miej sce uro czy stość wrę cze -
nia dy plo mów ab sol wen tom stu -
diów I i II stop nia z za kre su bio tech -
no lo gii. Ce re mo nii prze wod ni czy ła
Dzie kan Mię dzy uczel nia ne go Wy -
dzia łu Bio tech no lo gii UG -GU Med,
prof.�Ewa�Łoj�kow�ska, któ ra po wi ta -
ła przy by łych: Pro rek to ra Uni wer sy -
te tu Gdań skie go ds. stu denc kich,
prof.� Jó�ze�fa� Ar�no� Wło�dar�skie�go,
Pro rek to ra Gdań skie go Uni wer sy te -
tu Me dycz ne go ds. roz wo ju i współ -
pra cy z za gra ni cą, prof.�Jac�ka�Big�-
dę, prof.�Wie�sła�wa�Ma�ka�re�wi�cza,
by łe go rek to ra GU Med i pierw sze go

dzie ka na Wy dzia łu oraz człon ków
Ra dy Wy dzia łu, ab sol wen tów oraz
licz nie przy by łych ro dzi ców i bli -
skich na szych ab sol wen tów. Uro czy -
stość uświet nił kon cert Chó ru
Miesz czan Gdań skich, któ ry po za
kil ko ma ko lę da mi i pie śnia mi od -
śpie wał ta kże hymn na cześć Ka ro -
la Lin ne usza – wiel kie go szwedz kie -
go bio lo ga, któ ry opi sał pod sta wy
sys te mu kla sy fi ka cji or ga ni zmów
oraz upo wszech nił za sa dę bi no mi -
nal ne go (dwu imien ne go) na zew nic -
twa bio lo gicz ne go.

Z�prze�mó�wie�nia�dzie�ka�na�

…Wrę cza my dziś dy plo my 31 ab sol -
wen tom stu diów I stop nia (li cen -
cjac kich) i 41 ab sol wen tom stu diów
II stop nia (ma gi ster skich). Zde cy do -
wa na więk szość spo śród ab sol wen -
tów stu diów I stop nia (30 osób) 
roz po czę ła na na szym Wy dzia le, 
w bie żą cym ro ku aka de mic kim, 
2-let nie stu dia II stop nia. Ten fakt
na pa wa nas du mą i ra do ścią, gdyż
co raz wię cej jest mo żli wo ści kon ty -
nu owa nia stu diów w in nych pol -
skich, jak i za gra nicz nych uczel -
niach. Szcze gól nie kon ku ren cyj ne
dla na sze go Wy dzia łu sta ły się uczel -
nie eu ro pej skie, ma ją ce wy so ką 

re no mę na uko wą i nie rzad ko ofe ru -
ją ce znacz nie wy ższe, niż mo żli we
do uzy ska nia w Pol sce, sty pen dia
so cjal ne i na uko we. Je stem prze ko -
na na, że kon ty nu ując stu dia na 
Mię dzy uczel nia nym Wy dzia le Bio -
tech no lo gii UG -GU Med do ko na li do -
bre go wy bo ru, któ ry świad czy o wy -
so kiej oce nie za rów no po zio mu
kształ ce nia, jak i przy ja znej dla stu -
den tów at mos fe ry pa nu ją cej w mu -
rach na sze go Wy dzia łu. 

Po twier dze niem słusz no ści do ko -
na ne go wy bo ru jest wy so ka oce na

uzy ska na przez nasz Wy dział w te -
go rocz nej kla sy fi ka cji MNiSW. Wiel -
ką du mą na pa wa nas fakt, iż Wy -
dział nasz uzy skał naj wy ższą oce nę
spo śród wszyst kich pol skich wy -
dzia łów bio tech no lo gii i bio lo gii
(nasz współ czyn nik efek tyw no ści
wy no si 147.31, a na stęp nej te go ty -
pu jed nost ki, któ rą jest Wy dział Bio -
tech no lo gii Uni wer sy te tu Wro cław -
skie go – 122.02). W mi ni ste rial nym
ran kin gu nasz Wy dział zna lazł się na
dru gim miej scu za raz po Mię dzy -
na ro do wym In sty tu cie Bio lo gii Mo -
le ku lar nej i Ko mór ko wej PAN UNE -
SCO (współ czyn nik efek tyw no ści
169.49), wy prze dza jąc nie tyl ko wy -
dzia ły bio lo gicz ne in nych uczel ni,
ale ta kże re no mo wa ne in sty tu ty na -
uko we PAN.

Spo śród 41 ab sol wen tów stu -
diów ma gi ster skich 29 osób ukoń -
czy ło stu dia z wy ni kiem bar dzo do -
brym. Ta kże aż 13 osób spo śród
nich kon ty nu uje kształ ce nie na na -
szym Wy dzia le i w paź dzier ni ku
2010 ro ku roz po czę ło stu dia III
stop nia – dok to ranc kie. Ogó łem 
w ro ku aka de mic kim 2010/2011
przy ję li śmy na stu dia dok to ranc kie
więk szą licz bę stu den tów niż 
w ubie głych la tach. Zwięk sze nie
licz by dok to ran tów wy ni ka z kil ku
przy czyn. Po pierw sze, w stycz niu
2010 r. na sza Ra da Wy dzia łu uzy -
ska ła upraw nie nie do nada wa nie
stop nia na uko we go dok to ra ha bi li -
to wa ne go z na uk bio lo gicz nych 
w dys cy pli nie bio che mia. Jest to
jed no znacz ne z uzy ska niem upraw -
nie nia do sa mo dziel ne go pro wa dze -
nia stu diów dok to ranc kich. Po dru -
gie, uzy ska li śmy do dat ko we środ ki
fi nan so we na sty pen dia dla dok to -
ran tów dzię ki gran tom na dwa pro -
jek ty struk tu ral ne do fi nan so wy wa -
ne z fun du szy eu ro pej skich.

Pierw szy grant za ty tu ło wa ny
Bio -Mo le cu lar Che mi stry: an In ter -
di scy pli na ry Ap pro ach to Pro te in
Struc tu re -Func tion Re la tion ship 
zo stał uzy ska ny w lip cu 2010 r. 

Dyplomatorium 
na Międzyuczelnianym Wydziale
Biotechnologii UG-GUMed
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z pro gra mu ope ra cyj ne go In no wa -
cyj na Go spo dar ka, po przez kon kurs
pro wa dzo ny przez FNP w pro gra mie
Mię dzy na ro do we Pro jek ty Dok to -
ranc kie (MPD). Pro jekt zo stał przy -
go to wa ny i jest ko or dy no wa ny przez
prof. Ja�ro�sła�wa�Mar�szał�ka, a kwo ta
do ta cji wy no si oko ło 3,2 mln zło tych. 

Dru gi grant otrzy ma li śmy 
w sierp niu 2010 r. z pro gra mu ope -
ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki na pro jekt
uni ka to wych, in ter dy scy pli nar nych
stu diów dok to ranc kich Li fe Scien ces
and Ma the ma tics In ter di sci pli na ry
Do cto ral Stu dies (Li SMI DoS) pro wa -
dzo nych w ra mach pro gra mu
„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”. Pro jekt Li SMI DoS
zo stał przy go to wa ny przez ze spół
kie ro wa ny przez prof. Ewę Łoj kow -
ską, a kwo ta do ta cji wy no si oko ło
3,5 mln zło tych. 

W ra mach obu tych pro jek tów
przy ję to 31 dok to ran tów, któ rzy
otrzy ma ją pod wy ższo ne sty pen dia
dok to ranc kie, środ ki na ba da nia na -
uko we oraz za gra nicz ne i pol skie
sta że na uko we. No wo ścią pro jek tu
Li SMI DoS jest to, że ka żdy z 25 dok -
to ran tów bę dzie miał dwóch pro mo -
to rów, re pre zen tu ją cych ró żne dzie -
dzi ny wie dzy. Te in ter dy scy pli nar ne
stu dia dok to ranc kie bę dą pro wa dzo -
ne w ję zy ku an giel skim, wspól nie 
z wy dzia ła mi: Che mii, Bio lo gii oraz
Ma te ma ty ki, Fi zy ki i In for ma ty ki
UG. W pro jek cie uczest ni czą ta kże
na uczy cie le aka de mic cy GU Med 
z Wy dzia łu Le kar skie go, Wy dzia łu
Far ma ceu tycz ne go i Wy dzia łu Na uk
o Zdro wiu. 

War to nad mie nić, iż ta kże stu -
den ci stu diów I stop nia na sze go
Wy dzia łu ko rzy sta ją z do dat ko wych
sty pen diów dzię ki pro gra mo wi Uni -
wer sy tet Gdań ski pro mo to rem 
za so bów no wo cze snej go spo dar ki -
zwięk sza nie licz by ab sol wen tów
kie run ków przy rod ni czych i ści słych
(PRO -GOS) w ra mach tzw. kie run -
ków za ma wia nych. Sty pen dia w ra -
mach te go pro gra mu, ko or dy no wa -
ne go na na szym Wy dzia le przez
prof.� Igo�ra� Ko�niecz�ne�go uzy ska ło 
25 stu den tów.

Je stem prze ko na na, że stu den ci,
wy bie ra jąc stu dia na Mię dzy uczel -
nia nym Wy dzia le Bio tech no lo gii
UG -GU Med, do ko na li do bre go wy -

bo ru. Ukoń cze nie stu diów na na -
szym Wy dzia le stwa rza bar dzo 
do bre per spek ty wy dal sze go roz wo -
ju. Do tych cza so wi ab sol wen ci na -
sze go Wy dzia łu ma ją już na swo im
kon cie wie le suk ce sów za wo do wych
i na uko wych. Na si ab sol wen ci za si -
la ją sze re gi pra cow ni ków na uko wo -
-dy dak tycz nych na sze go Wy dzia łu,
ale ta kże in nych wy dzia łów Gdań -
skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go.
Obec nie w GU Med, po za MWB, pra -
cu je oko ło 40 na szych ab sol wen tów,
część z nich uzy ska ła już stop nie na -
uko we dok to ra, są wy ró żnia ją cy mi
się pra cow ni ka mi i zdo by wa ją dla
GU Med pre sti żo we sty pen dia i na -
gro dy. Jed na z na szych pierw szych
ab sol wen tek, Ewa�M.� Sło�miń�ska,
obro ni ła w 2010 r. roz pra wę ha bi li -
ta cyj ną i sta ła się sa mo dziel nym
pra cow ni kiem na uko wym w Ka te -
drze i Za kła dzie Bio che mii GU Med.
Pierw szych ab sol wen tów stu diów
ma gi ster skich wy pro mo wa li śmy 
w ro ku 1997, a to już dru ga spo śród
na szych ab sol wen tów oso ba (pierw -
szym był Bo�rys� Wró�bel, obec nie
dok tor ha bi li to wa ny w In sty tu cie
Oce ano lo gii PAN w So po cie), któ ra
uzy ska ła sto pień na uko wy dok to ra
ha bi li to wa ne go. 

Wie lu na szych ab sol wen tów uzy -
ska ło pre sti żo we gran ty lub na gro -
dy. Dok�tor� Ar�ka�diusz� Pio�trow�ski
(ad iunkt w Ka te drze Bo ta ni ki 
Far ma ceu tycz nej) zo stał lau re atem
sty pen dium FNP – FO CUS, dr�An�na
Ża�czek (ad iunkt w Ka te drze Bio -
tech no lo gii Me dycz nej) otrzy ma ła
pre sti żo wy grant LI DER z NCBiR, 
dr�Krzysz�tof�Rę�ba�ła (spe cja li sta w
Ka te drze i Za kła dzie Me dy cy ny Są -
do wej) sty pen dium FNP – KO LUMB,
zaś mgr�Da�wid�Ni�dzwor�ski (dok to -
rant w Ka te drze Wi ru so lo gii Mo le -
ku lar nej) fi nan so wa nie ba dań z pro -
jek tu FNP – VEN TU RES. Kil ku na stu
dok to ran tów i mło dych pra cow ni -
ków na sze go Wy dzia łu uzy ska ło sty -
pen dia FNP – START (tyl ko w ostat -
nich kil ku la tach by li to: Ra�fał
Dut�kie�wicz, An�na�Ka�wiak,�An�drea
Li�piń�ska, Mag�da�le�na� Ra�jew�ska,
An�na� Szpit�ter, Jo�an�na� Za�wac�ka�-
Pan�kau, Szy�mon� Zięt�kie�wicz).
Więk szość z nich ak tu al nie pra cu je
w MWB na eta tach ad iunk tów. 
W grud niu 2010 r. 5 ko lej nych 
ab sol wen tów uzy ska ło fun du sze 
w ra mach ogło szo ne go przez
MNiSW pro gra mu IU VEN TUS. 

Są to: mgr�Agniesz�ka�Brzo�zow�ska,
dr�Ma�riusz�Grin�holc, mgr�Ewe�li�na
Król, dr�Ra�fał�Są�dej i dr An na Ża -
czek. Wie lu na szych dok to ran tów
uzy ska ło sty pen dia z fi nan so wa ne -
go przez Urząd Mar szał kow ski 
z fun du szy POKL pro gra mu In no -
Dok to rant. Są to: Ma�riusz�Bi�kow�-
ski, Edy�ta�Bi�skup, Łu�kasz�Rą�bal�ski,
To�masz�Ro�ma�now�ski, An na Szpit -
ter, Jo�an�na�Kar�czew�ska, Krzysz�tof
Łe�pek, Da wid Ni dzwor ski i Alek�-
san�dra�Mar�kie�wicz. To tyl ko kil ka
przy kła dów zna czą cych suk ce sów
na szych dok to ran tów.  

Ab sol wen ci, któ rzy z wy ró żnie -
niem ukoń czy li stu dia na na szym
Wy dzia le i rów no cze śnie wy ka za li
się ak tyw no ścią or ga ni za cyj ną w sa -
mo rzą dzie stu denc kim i przy or ga -
ni za cji co rocz nej Let niej Szko ły Bio -
tech no lo gii oraz Fe sti wa lu Na uki,
otrzy mu ją ta kże na gro dy w po sta ci
ksią żki przy go to wa nej przez prof.
Wie sła wa Ma ka re wi cza i prof. Ewę
Łoj kow ską (wy da nej w 2010 r.), po -
świę co nej ini cja tor ce i współ twór -
czy ni na sze go Wy dzia łu, prof.�An�nie
Pod�haj�skiej. Wła śnie zbli ża się 5.
rocz ni ca przed wcze snej śmier ci tej
wiel kiej ba dacz ki, a ty tuł ksią żki:
An na J. Pod haj ska 1938–-2006.
Pierw sza Da ma Pol skiej Bio tech no -
lo gii do bit nie mó wi o Jej ogrom nym
zna cze niu nie tyl ko dla gdań skie go,
ale też ogól no pol skie go śro do wi ska
na uko we go zaj mu ją ce go się za gad -
nie nia mi z za kre su bio tech no lo gii…

ewa łojkowska
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j a ,  t o z n a c z y k t o ?

Jest typ ko bie ty – mat ka. Jest typ
– ciot ka i jest – biz ne swo man.

Jest typ – glob tro ter ka i jest ko bie ta
XXI w. – typ pro pa go wa ny przez Eli -
za beth Gil bert w ksią żce Jedz, módl
się i ko chaj. Jest typ nie okre ślo ny,
któ ry jak ognia boi się za szu flad ko -
wa nia. Typ, któ ry po nad wszyst ko
chce po zo stać po pro stu so bą lub
przy naj mniej co dzien nie po szu ki wać
wła sne go „ja”. Ka żdy typ zwy czaj -
nie się sta rze je i mę czy. Część ty pów
prze cho dzi trans for ma cje, część kur -
czo wo trzy ma się wy bra nej ście żki. 

Je den z ty pów jest na za wsze 
i bez gra nicz nie, w dzień i w no cy, 
w wa ka cje i w świę ta, w do mu i w pra-
cy. Typ, któ ry wy ostrza zmy sły 
i spły ca sen. Typ na pe łen etat i na
czas nie okre ślo ny, bez mo żli wo ści
od by cia prak tyk, sta żu i wdra ża nia
się. Typ – mat ka. By cie ma mą, tak
wznio słe w na szym kra ju, że prze ra -
ża ta kie oso by jak ja. 

Skąd strach przed ma cie rzyń -
stwem? Ide ał mat ki obez wład nia.
Wzor ce bu rzą roz sza la ły in dy wi du -
alizm. Lęk przed od po wie dzial no -
ścią? Pew nie jest czymś in nym dla
fe mi nist ki czy ko bie ty ak tyw nej. In -
nym dla ko bie ty sa mo dziel nej, któ ra

z re gu ły nie lu bi być kimś kon kret -
nym, dla ty pu je stem so bą – nie -fe -
mi nist ką, ani nie -Mat ką -Po lką. A dla
mnie oso bi ście – to strach nie przed
ma cie rzyń stwem, któ re go nie znam
prze cież, bo do świad czyć nie mo -
głam, nie bę dąc mat ką, to strach
przed nie zna nym.

Ba nal nie? 
Tak, to strach, że prze sta nę być

so bą. Sta nę twa rzą w twarz z Wiel -
ką Mat ką, któ ra ży je dla dziec ka, jest
wszyst kim po tro chu: mę czen ni cą,
wo jow nicz ką, sprzą tacz ką, ku char -
ką, ko bie tą -oj cem, ko bie tą nie -ko -
bie cą, po pro stu mat ką w Pol sce, wi -
zją, któ ra mnie przy tło czy. Nie chcę
być Mat ką -Po lką, nie chcę wy rze kać
się sie bie. Nie chcę być gru ba, cho -
dzić do gi ne ko lo ga, le żeć w szpi ta lu,
re zy gno wać z pra cy. 

Skąd wia do mo, że chce się być
kimś, w ko go nie mo żna wcie lić się
na pró bę, po uda wać, po miesz kać ra -
zem jak z part ne rem, spraw dzić, czy
wza jem ne przy zwy cza je nia nie do -
pro wa dza ją nas do pa sji?

Na gle ktoś mnie okre śli – mat ka.
Prze sta nę być so bą. Mo je cia ło prze -
sta nie do mnie na le żeć – sta nie się
pu blicz ne, le kar skie, gi ne ko lo gicz ne,

miej skie, do ty ka ne, gła ska ne, oce -
nia ne ze wzglę du na roz miar i przy -
rost ga ba ry tów. Prze sta nę być so bą,
tym, co upew nia ło mnie co dzień, że
to ja. Mo je od bi cie w lu strze, ki lo -
gra my na wa dze, go ni twa za au to -
bu sem, wiecz ny brak to reb ki, wy le -
gi wa nie się w łó żku i naj wa żniej sze
– cze ko la da w ka żdej po sta ci i o ka ż-
dej po rze dnia i no cy.

Sły sza łam wo kół sie bie mi lio ny
ra zy zda nia przy ja ciół: „Pra gnę
dziec ka”, al bo „Ko cha my się tak bar -
dzo, że mi ło ścią tą chce my się dzie -
lić z dziec kiem”. U mnie by ło ina -
czej. Mam 26 lat, kie dy jak nie te raz
jest do bry czas na dziec ko? Za py ta -
na o in stynkt i pra gnie nie by cia ma -
mą ro bi łam za wsty dzo ną mi nę... nie
wie dzia łam, o co py ta ją. Wiem, co to
pra gnie nie zje dze nia cze ko la dy al bo
po trze ba wy jaz du za gra ni cę, al bo
in stynkt prze trwa nia, gdy trze ba
szyb ko się usu nąć, że by nie stra cić
zdro wia czy ży cia. Wstać szyb ko 
z uli cy po upad ku. To wiem i znam, bo
te go do świad czy łam. Ale nie wiem,
o co py ta ją, za ga du jąc o chęć by cia
ma mą. Pó ki nie we zmę na rę ce wła -
sne go dziec ka, wie dzieć nie mo gę. 

Czas na de cy zję w ciem no. Uza -
sad nie nie brzmi: to naj lep szy czas
na dziec ko. Nie -świa do mie, nie -ma -
cie rzyń sko, nie -no stal gicz nie, za to
prak tycz nie, ale z wiel kim stra chem. 

Je stem w cią ży. Po szło szyb ko, nie
zdą ży łam na wet oswo ić się ze
wspól ną de cy zją. Od te raz spraw -
dzam ka żde go dnia, czy to na dal ja;
nie mo ja skó ra, więk sze o roz miar

Sza now ni Pań stwo,

Tek stem Alek san dry Ku row skiej, któ ra
pod mo im kie run kiem przy go to wu je

roz pra wę dok tor ską na Wy dzia le Na uk Spo -
łecz nych UG, dzię ki uprzej mo ści Re dak cji
„Ga ze ty Uni wer sy tec kiej”, roz po czę li śmy no -
wy cykl ar ty ku łów o ro lach, ja kie od gry wa -
my w ży ciu spo łecz nym, ro dzi nie i po za nią. 

W związ ku z tym chcie li by śmy za pro sić
Pań stwa ser decz nie do współ pra cy – to wła -
śnie Pań stwa tek sty (ano ni mo we bądź pod pi -
sa ne) mo gą za po cząt ko wać wy mia nę, w ra -
mach któ rej do świad cze nia uczest ni ków ży cia
aka de mic kie go na szej uczel ni, nie bę dą ce ra -
czej przed mio tem dys ku sji w cza sie uni wer -
sy tec kich spo tkań, po zwo lą im wza jem nie po -
znać się le piej i – jak by z dru giej stro ny, być

mo że po raz pierw szy – zo ba czyć coś, co jest
dla nich wspól ne lub ró żne, ale w ka żdym
przy pad ku jest wy jąt ko we i nie po wta rzal ne,
bo do strze żo ne przez pry zmat in dy wi du al -
nych prze żyć. To ‘coś’, za rów no w per spek ty -
wie jed nost ko wej, jak i spo łecz nej, jest ogrom -
ną war to ścią. Po nie waż war tość mo żna
de fi nio wać ja ko ‘to, co ro bić war to’ (z Ku�bu�-
sia�Pu�chat�ka), daj my szan sę te mu po my sło wi
i niech – przez Pań stwa tek sty za miesz cza ne
w ko lej nych nu me rach „Ga ze ty Uni wer sy tec -
kiej” – two rzy się cykl za po cząt ko wa ny przez
Olę Ku row ską, a tym sa mym niech roz wi ja się
na sza wspól no ta! 

Dla śro do wi ska tak ak tyw ne go po znaw -
czo, jak aka de mi cy, ta ki cykl sta no wić też
mo że zna ko mi ty ma te riał ba daw czy. Dzię ki
je go ana li zom wie dza o współ cze snym uni -

wer sy te cie mo że być sze ro ko ro zu mia ną, in -
ter dy scy pli nar ną wie dzą o czło wie ku. Ja ko
wy zwa nie ba daw cze do brze brzmi to rów -
nież w od wró ce niu. Cho ciaż cza sem wy da je
się, że o tym za po mi na my, stu dio wa nie i pra -
ca w uczel ni to po pro stu ludz kie za ję cia
i wie dza o czło wie ku – stu den cie, dok to ran -
cie czy pra cow ni ku – jest wie dzą o uni wer -
sy te cie, któ ry ra zem two rzą. 

Za tem ka żda au to nar ra cja w otwie ra nym
na ła mach na sze go cza so pi sma cy klu bę dzie
za wsze cen nym i za wsze nie zmier nie in te re -
su ją cym wkła dem w tę wie dzę i w na szą
wspól no tę za ra zem. Sza now ni Pań stwo, jesz -
cze raz bar dzo ser decz nie za pra szam do za -
bra nia gło su!

Od redakcji: teksty prosimy przesyłać na adres e-mail: gazeta@ug.edu.pl

O cyklu JA, TO ZNACZY KTO? 

maria mendel

aleksandra kurowska

Ryty przejścia w piżamie –
polifonia umysłu kobiety
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Daw ny Gdańsk był nie tyl ko po tę -
żnym cen trum go spo dar czym

pierw szej Rze czy po spo li tej, ale rów -
nież wa żnym ośrod kiem re li gij nym.
Świad czy o tym du ża licz ba ko ścio łów
znaj du ją cych się na je go te re nie. 

Po cząw szy od po ło wy XVI w., 
ka to lic kie do tych czas mia sto zo sta ło
zdo mi no wa ne przez pro te stan tów,
głów nie lu te ran i kal wi nów, acz kol -
wiek osie dla li się w nim ta kże przed -
sta wi cie le in nych odła mów pro te -
stan ty zmu, np. przy by li z Ni derlan dów
men no ni ci. Sto lat póź niej w ob rę bie
mia sta osta ły się jesz cze ka to lic kie
klasz to ry do mi ni ka nów, kar me li tów 
i sióstr Św. Bry gi dy, na to miast dwa
głów ne ba stio ny ka to li cy zmu – opac -
two oo. Cy ster sów w Oli wie (o któ -
rym to by ła już mo wa w ni niej szym
cy klu) oraz je zu ic kie Ko le gium Gdań -
skie w ów cze snych Sta rych Szko tach
(dzi siej sza Oru nia) – znaj do wa ły się
ad mi ni stra cyj nie po za je go mu ra mi.

Roz wi ja ją ce się buj nie ży cie re li gij -
ne stwa rza ło po trze bę za ist nie nia od -
po wied niej li te ra tu ry re li gij nej,
zwłasz cza no wych wy dań Bi blii oraz
tzw. ksiąg do na bo żeń stwa. W ni niej -
szym szki cu pra gnę sku pić uwa gę
Czy tel ni ków na dwóch mo dli tew ni -
kach gdań skich, znaj du ją cych się w
zbio rach sta rych dru ków Bi blio te ki
Uni wer sy tec kiej. Pierw szy z nich
prze zna czo ny był dla ka to li ków, dru -
gi dla lu te ran.

Star szy z mo dli tew ni ków, opa trzo -
ny ty tu łem Heb do ma da Sanc ta seu
Chri stus Rex, Ju dex, Me dia tor, Pa ter,
Be ne fac tor, Re demp tor, Spon sus, zo -
stał wy da ny w 1692 r. przez fi lię
gdań ską ho len der skiej fir my wy daw -
ni czej ro dzi ny Jans so nów a Wa es ber -
ge. Je go au to rem jest ks. Świę to sław
Zyg munt Ni wic ki (1640–1653), dr
teo lo gii, pro to no ta riusz apo stol ski 
i ka no nik war szaw ski, spra wu ją cy też
funk cję se kre ta rza kró lew skie go.

Dzie ło jest utrzy ma ne w kon wen cji
oso bi stej me dy ta cji i swym cha rak te -
rem przy po mi na tro chę słyn ne O na -
śla do wa niu Chry stu sa To ma sza á
Kem pis. Na je go treść skła da się sie -
dem roz wa żań mo dli tew nych po świę -
co nych po szcze gól nym przy mio tom
Je zu sa Chry stu sa wy mie nio nym w ty -
tu le. De dy ko wa ny wo je wo dzie ka li -
skie mu, Woj cie cho wi Kon stan te mu
Bre zie (1627–1698), mo dli tew nik ilu -
stru ją wspa nia łe mie dzio ry ty Ka ro la
Scot tu sa, wy ko na ne wg ry sun ków księ -
dza Ni wic kie go. Eg zem plarz ze zbio rów
Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej, acz kol wiek
wi dać już na nim pa ty nę wie ków, po -
sia da ory gi nal ną opra wę z ciem no brą -
zo wej skó ry i mo żna na nim jesz cze do -
strzec zło co ne brze gi kart.

Dru gi mo dli tew nik jest ty po wą
ksią żką do na bo żeń stwa, słu żą cą
wier nym wy zna nia lu te rań skie go.
No si on ty tuł Das Sing und Be ten de
Kind Got tes, Wo rinn 1012. der be sten
und Ge istre iche sten Lie der i zo stał
wy tło czo ny w Gdań sku w ro ku 1757
przez ofi cy nę wy daw ni czą Ja na To -
ma sza Schre ibe ra. Więk szą część za -
war to ści te go dzie ła zaj mu je śpiew -
nik z tek sta mi pie śni ko ściel nych
au tor stwa Mar ci na Lu tra i sze re gu in -
nych twór ców. Po śpiew ni ku na stę pu -
je mo dli tew nik po dzie lo ny na trzy
dzia ły z od ręb ną pa gi na cją: Au ser le -
se nes Ge istre ches Ge bet -Bu echle in,
Ge istli cher Kir chen Schatz i Kir chen
Ge beht. Ksią żkę za my ka szes na sto -
stro ni co wy do da tek z od dziel ną kar tą
ty tu ło wą, za wie ra ją cy tek sty i układ
arii wy ko ny wa nych w Wiel ki Pią tek, 
a za twier dzo nych przez Ra dę Mia sta
Gdań ska. Eg zem plarz mo dli tew ni ka
ze zbio rów bi blio te ki UG cha rak te ry zu -
je eks klu zyw na opra wa z czar nej skó -
ry w for mie pla kie ty z tło cze nia mi mo -
ty wów ro ślin nych. Na brze gach kart
dość do brze za cho wa ły się zło ce nia. 

sto py, kre ska na brzu chu, ogrom ny
biust, co mie sięcz ne za bi ja nie resz -
tek wsty du u le ka rza. Ca ła li sta
czyn no ści me dycz no -kon sump cyj -
nych. Ba da nia krwi, mo czu, ta blet ki
dla dziec ka, ta blet ki dla mat ki, szko -
ła ro dze nia, ku po wa nie rze czy, któ -
rych nie po tra fię roz ró żnić. Czym ró -
żnią się śpio chy od bo dy? Co to są
pa ja cy ki, no i, Mat ko Bo ska, po co
dziec ku ka fta nik? Dzie więć mie się -
cy nie mo je go cia ła, zmar twień, tro -
skli we go gła dze nia brzu cha i sa pa -
nia od czwar te go schod ka. Dziw ne,
me czą ce, a na wet nie sa mo wi te – po -
nad wszyst ko zbyt krót kie. My śla -
łam, że uda mi się przy go to wać do
„przej ścia” we dług Ar nol da van
Gen ne pa…

Po ta kich ry tu ałach czas na po ród.
Czy ta łam, co mnie cze ka. Na świe -
cie po ja wi się „Na uko wiec w ko ły -
sce”: „To coś po śred nie go mię dzy
bie giem ma ra toń skim a naj po tę -
żniej szym, naj bar dziej roz dzie ra ją -
cym, znie wa la ją cym or ga zmem 
w ży ciu”. A jed nak za czę ło się bar -
dzo pro za icz nie, po wie dzia ła bym:
„po pol sku”. W izbie przy jęć do cho -
dzi mnie zda nie: „Pro szę prze brać
się w pi ża mę”. Brzmi, jak bym mia ła
za paść w sen zi mo wy, w cza sie któ -
re go przej dę ja kąś cu dow ną trans -
for ma cję. Jed nak no wy strój czy ni
mnie na gle pa cjen tem – bez bron -
nym i śmiesz nym. Je śli co mie sięcz -
ne wy ciecz ki do le ka rzy nie przy go -
to wa ły cia ła i du cha ko bie ty do
dru go rzęd no ści, po ród wy kar czu je
resz tę złu dzeń. Po ło żna zor ga ni zu je
„odro bi nę kul tu ry”, po uczy, że ból to
nie ból, za le ci przy sia dy, dys cy pli nę,
po słu szeń stwo. Le karz mi gnie
gdzieś za pa ra wa nem. Usły szę swój
wła sny krzyk, zu peł nie no wy i nie -
zna ny. I już! Uda ło się! Ro bo ta zro -
bio na! Jest cud! Po ło żna, po ka zu jąc
mi ma łe go czło wie ka, cze ka na
okrzyk ra do ści, ja pa trzę i nie poj -
mu ję. Wresz cie sły szę; „no co z to bą
ma ma, je steś w szo ku?”. To by ło
ostat nie py ta nie do mnie o mnie. Od
te raz roz po czy na się „wszyst ko przy -
ja zne dziec ku” – szpi tal przy ja zny,
pie lę gniar ka, po rad nia lak ta cyj na,
pe dia tra, te ścio wa, teść... resz ta
mnie le ży i wy je po ci chu z bó lu! Jak
stać, sie dzieć, kar mić, za snąć? Czy
war to szu kać za mę czo ne go sie bie
sa me go? Od pusz czam, chcę tyl ko
spać.

DoKońcZENIE W NASTęPNyM NuMERZE

Modlitewniki z grodu 
nad Motławą

antoni kakareko
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j u b i l e u s z p r o f e s o r a k a s h y

Pro fe sor Mi cha el Ka sha, dok tor ho -
no ris cau sa Uni wer sy te tu Gdań skie -
go, przez wie lu okre śla ny mia nem
czło wie ka re ne san su, ob cho dził nie -
daw no 90. uro dzi ny. Z tej okazji 
4 marca br. na Wydziale Matema-
tyki, Fizyki i Informatyki odbyło się
seminarium otwierające wystawę
przygotowaną przez mgr� Emilię
Jakimowicz�przy współpracy z prof.
Józefem� Heldtem poświęconą
 Profesorowi.

Z wy gło szo nych w cza sie se mi -
na rium re fe ra tów oraz snu tych
wspo mnień wy ło nił się wi ze ru nek 
czło wie ka nie zwy kle kre atyw ne go 

i otwar te go, dla któ re go na uka nie
za my ka się je dy nie w czte rech ścia -
nach la bo ra to rium. Przez wszyst kie
la ta swo jej pra cy Pro fe sor prze ko -
nu je, że licz ba ty tu łów i dy plo mów
nie jest mier ni kiem in te lek tu. 
Na uko wiec na tchnie nie czer pie 
z ży cia, któ re go jest bacz nym ob -
ser wa to rem. Je go wy kła dy to lek cje
nie zwy kle ob ra zo we, peł ne przy kła -
dów dzia ła ją cych na wy obraź nię.
Po dziw dla po sta ci Pro fe so ra jest
tym więk szy, że mi mo wie ku 
na uko wiec jest pe łen ener gii, po -
czu cia hu mo ru oraz... pra cu je za -
wo do wo.

90. urodziny 
człowieka renesansu
Wystawa poświęcona Profesorowi Michaelowi Kashy

Ja�ko�na�uko�wiec�Mi�ke�jest�nie�by�wa�le

kre�atyw�ny�w�ró�żnych�dzie�dzi�nach.

Ni�gdy�nie�prze�sta�je�za�chwy�cać�się�

na�uką.�To�spra�wia,�że�wciąż�jest�mło�dy

i�ta�ki�już�po�zo�sta�nie.�[…]�Jest�on�da�rem

dla�świa�ta�na�uki�i�edu�ka�cji.
(prof.�Mostafa�El-Sayed)

monika lewandowska

Profesor Michael Kasha, jeden z głównych twórców fotochemii, fotofizyki oraz
specjalistycznych działów spektroskopii molekuł w stanie wzbudzonym, urodził się

6 grudnia 1920 r. w stanie New Jersey (USA), w rodzinie łemkowskich emigrantów.
W lutym 1943 r. ukończył I stopień studiów chemicznych (Bachelor�of�Science�in
Chemistry) na University of Michigan w Ann Arbor, a w lutym 1945 r. uzyskał stopień
doktora (Doctor�of�Philosophy) na University of California w Berkeley. Promotorem
jego pracy doktorskiej był sławny fizykochemik, Gilbert N. Lewis. 
W trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej i tuż po jej zakończeniu M. Kasha
pracował jako chemik w projekcie plutonowym (Plutonium�Project,�Berkeley). Staż
podoktorski odbywał na Uniwersytecie w Berkeley (1947–1949), Uniwersytecie w Chicago (1949–1950) u profesora
Mullikena (laureata Nagrody Nobla z chemii z 1966 r.) oraz na Uniwersytecie w Manchester w Anglii. W 1951 r. wygrał
konkurs na stanowisko profesora chemii na nowo utworzonym Uniwersytecie Stanu Floryda w Tallahassee. Uczelni tej
pozostał wierny do końca swojej pracy zawodowej, pełniąc w niej, oprócz obowiązków dydaktyczno-naukowych, szereg
funkcji organizacyjnych m.in.: w latach 1959–1962 funkcję dziekana Wydziału Chemii, zaś w latach 1960–1980 piastując
stanowisko dyrektora Instytutu Biofizyki Molekularnej (Institute�of�Molecular�Biophysics; Michael Kasha był inicjatorem
powstania tego instytutu i przyczynił się do jego rozbudowy). 

W czasie swojej kilkudziesięcioletniej aktywności naukowej (około 65 lat) M. Kasha opublikował ponad 200
oryginalnych prac dotyczących podstawowych zagadnień fotochemii, fizyko-chemii, biofizyki oraz różnych specjalizacji
spektroskopii molekularnej. Przez dłuższy czas centrum jego zainteresowań stanowiło zjawisko chemiluminescencji, tj.
świecenia towarzyszącego reakcjom chemicznym, zajmował się również optyką kwantową.

Wśród znajomych i przyjaciół profesora Kashy znane są jego hobbistyczne, a także rzeczywiste zainteresowania
muzyczne. W szczególności interesuje go pełna analiza dźwięków kreowanych przez instrumenty strunowe. Jest
konstruktorem oryginalnej gitary klasycznej (opatentowanej w USA), określanej w literaturze jako gitara typu K, oraz
autorem lub współautorem (współpraca z synem) szeregu opracowań monograficznych poświęconych historii gitary
klasycznej. Dał się również poznać jako eseista.

Profesor Kasha odwiedził Polskę kilkakrotnie. Jego związki naukowe z naszym krajem nie ograniczały się do współpracy
z pracownikami Instytutów Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, lecz obejmowały również pracowników Instytutu
Chemii Politechniki Gdańskiej, Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, Instytutu Chemii Uniwersytetu Adama
Mickiewicza i Instytutu Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Byli współpracownicy profesora Kashy z Uniwersytetu Gdańskiego, jak i innych uczelni, życzą drogiemu Jubilatowi
zdrowia, dalszej owocnej pracy i zadowolenia z jej wykorzystania dla dobra ogółu.

józef heldt

Rys BioGRaficzny
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z w i ą z k i z a w o d o w e

Mi nio ne 30 lat obec no ści NSZZ
„So li dar ność” na Uni wer sy te cie

Gdań skim za owo co wa ło ol brzy mim
do rob kiem i moc ną po zy cją związ ku
na uczel ni. Mi mo ró żnych za wi ro wań
na sce nie spo łecz no -po li tycz nej cie -
szy się on du żym po par ciem, któ re
ostat ni mi la ty, w do bie prze ży wa ne -
go kry zy su go spo dar cze go, nie ustan -
nie wzra sta. 

Obec na rze czy wi stość spo łecz no -
-go spo dar cza kra ju zmu si ła „So li dar -
ność” UG do zwięk szo nej ak tyw no ści
na rzecz obro ny in te re sów pra cow ni -
ków uczel ni. Owa bie żą ca, trud na rze -
czy wi stość spra wi ła też, że ze szło rocz -
ny ju bi le usz trzy dzie sto le cia, po za
uczest nic twem w ogól no pol skiej se sji
hi sto rycz nej i or ga ni za cją Zjaz du Kra -
jo wej Sek cji Na uki, mi nął związ ko wi
ra czej skrom nie. Jed nak mo zol na, co -
dzien na pra ca da je na ma cal ne efek ty.
Jed nym z nich jest za war cie (przy
współ pra cy z ZNP) w grud niu ub.r. po -
ro zu mie nia z wła dza mi uczel ni o za -
cho wa niu ist nie ją cych miejsc pra cy.
Cho ciaż by ło to zwią za ne z przy ję ciem
kom pro mi su od no śnie włą cze nia do -
dat ku spe cjal ne go 170 zł do pen sji za -
sad ni czej tyl ko pra cow ni kom naj ni żej
za ra bia ją cym (dla resz ty pra cow ni ków
ten do da tek zo stał cza so wo za wie szo -
ny), to po wy ższe po ro zu mie nie w do -
bie ak tu al ne go kry zy su eko no micz ne -
go, rów nież i na ryn ku pra cy, jest
zna czą cym osią gnię ciem. 

Rok bie żą cy to ko lej ne wiel kie wy -
zwa nie dla związ ku na na szej uczel ni
w kon tek ście uchwa lo nej przez Sejm
RP 4 lu te go br. Usta wy o zmia nie
usta wy „Pra wo o szkol nic twie wy ż-
szym...”, nie ko rzyst nej dla śro do wi ska
aka de mic kie go, wpro wa dza ją cej re -
stryk cyj ne ogra ni cze nia w za kre sie
praw na by tych i utrwa la ją cej sta tus
quo w za kre sie skan da licz nie ni skich
wy na gro dzeń w szkol nic twie wy ż-
szym. Jesz cze w ubie głym ro ku, za raz
po przy ję ciu przez Rząd RP i skie ro wa -
niu do Sej mu pro jek tu usta wy przy go -
to wa ne go przez mi ni ster Bar ba rę Ku -
dryc ką, zo sta ło wy sto so wa ne pi smo
do po słów z Ko mi sji Edu ka cji i Na uki
oraz do wszyst kich po słów i se na to -
rów z wo je wódz twa po mor skie go, 
z proś bą o od rzu ce nie po wy ższe go
pro jek tu. Sy gna ta riu sze pi sma, któ ry -
mi oprócz prze wod ni czą ce go NSZZ
„So li dar ność” UG, prof.� Fran�cisz�ka
Ma�ku�ra�ta�oraz przed sta wi cie li Par la -

men tu Stu den tów Uni wer sy te tu
Gdań skie go, by li rów nież prze wod ni -
czą cy ZNP w UG, prof.� Zdzi�sław�
Kor�del�oraz Dzie kan Wy dzia łu Pra wa 
i Ad mi ni stra cji UG, prof.� Ja�ro�sław�
Wa�ry�lew�ski, stwier dza li m.in., że
„Pro jek to wa ne prze pi sy osła bia ją sto -
su nek pra cy na uczy cie li aka de mic kich,
na ru sza ją w pew nych kwe stiach au to -
no mię uczel ni, cen tra li zu ją i kom pli -
ku ją pro ce du rę prze wo dów ha bi li ta -
cyj nych, ró żni cu ją bez uza sad nie nia
pew ne ty py uczel ni. Pod sta wo wy pro -
blem – nie do fi nan so wa nie sek to ra
szkol nic twa wy ższe go i na uki – nie zo -
stał roz wią za ny”.

Od no śnie ostat niej kwe stii, w dniu
in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go na
UG uczel nia na „So li dar ność” zor ga ni -
zo wa ła pi kie tę, po par tą przez Par la -
ment Stu den tów, a ta kże dok to ran -
tów. Jej uczest ni cy do ma ga li się
god nej pła cy i zwięk sze nia na kła dów
fi nan so wych w sek to rze na uki i szkol -
nic twa wy ższe go. 

Dnia 3 li sto pa da 2010 r., na kil ka
dni przed pu blicz nym czy ta niem rzą -
do we go pro jek tu w Sej mie, prze wod -
ni czą cy NSZZ „So li dar ność” UG, wy -
sto so wał pi smo do Pre mie ra Rzą du RP,
Do nal da Tu ska, w któ rym to – stwier -
dza jąc brak od nie sień w przy ję tym
przez Rząd pro jek cie do po wa żnej de -
ba ty, ja ka to czy ła się wo kół przy szło -
ści szkol nic twa wy ższe go i na uki 
w śro do wi skach aka de mic kich i związ -
ko wych – zwró cił się z proś bą „o wy -
co fa nie pro jek tu usta wy z dal szych
prac usta wo daw czych i dal sze, pil ne
kon ty nu owa nie prac nad no we li za cją
z szer szym niż do tych czas udzia łem śro -
do wisk aka de mic kich i związ ków za -
wo do wych”. Nie ste ty, Sejm RP przy jął
kon tro wer syj ny pro jekt usta wy w dniu
4 lu te go br. W związ ku z po wy ższym
NSZZ „So li dar ność” UG, Par la ment
Stu den tów Uni wer sy te tu Gdań skie go
oraz ZNP w UG, w dniu 25 lu te go wy -
sto so wa ły proś bę do Pre zy den ta RP,
Bro ni sła wa Ko mo row skie go, o za we -
to wa nie przy ję tej przez Sejm usta wy.
Sy gna ta riu sze po wy ższe go do ku men -
tu stwier dza ją, że „Usta wa z 4 lu te go
2011 r. bu dzi ty le kon tro wer sji, że naj -
lep szym roz wią za niem jest od rzu ce nie
jej w ca ło ści i dal sze pil ne kon ty nu owa -
nie prac na no we li za cja, któ ra speł ni
ocze ki wa nia nie tyl ko twór ców te go
pro jek tu, ale uwzględ niać bę dzie opi -
nie nie za le żnych eks per tów i po stu la -

ty śro do wi sko we. Stwo rzy to szan sę na
roz wa żną, głę bo ką i sze ro ko ak cep to -
wa na re for mę szkol nic twa wy ższe go 
i na uki, szan sę, któ rej obec ny pro jekt
nie ste ty nie da je”.

Na dzień przed po sie dze niem ple -
nar nym Se na tu RP w spra wie kon tro -
wer syj nej usta wy, czy li 2 mar ca br.,
od by ła się w War sza wie pi kie ta zor -
ga ni zo wa na przez Kra jo wą Sek cję Na -
uki NSZZ „So li dar ność”. Uczest ni czy li
w niej rów nież przed sta wi cie le „So li -
dar no ści” UG i Par la men tu Stu den -
tów na szej uczel ni. Nie ste ty, pi kie ta
nie przy nio sła ocze ki wa ne go re zul ta -
tu, po nie waż Se nat RP, głów nie gło -
sa mi se na to rów PO, wpro wa dził dal -
sze nie ko rzyst ne zmia ny do usta wy.

Wo bec za ist nia łej sy tu acji, Ra da
Kra jo wej Sek cji Na uki NSZZ „So li dar -
ność” na swym po sie dze niu we Wro -
cła wiu w dniu 12 mar ca br. wy da ła
uchwa łę, któ ra z jed nej stro ny – w wy -
pad ku od da le nia przez Pre zy den ta RP
wnio sku KSN o nie pod pi sy wa nie
ustawy – prze wi du je skie ro wa nie usta -
wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, 
z dru giej zaś stro ny za po wia da wsz -
czę cie spo ru zbio ro we go z Rzą dem RP
„w spra wie po pra wy wy na gro dzeń 
w re la cji do pro gno zo wa ne go prze -
cięt ne go wy na gro dze nia w go spo dar -
ce na ro do wej”. W przy pad ku nie po -
wo dze nia me dia cji prze wi du je się
prze pro wa dze nie na uczel niach re fe -
ren dum straj ko we go.

Uczelni potrzebne są związki zawodowe

antoni kakareko

n s z z „ s o l i d a r n o ś ć ”  u g w o b e c r e f o r m y n a u k i i s z k o l n i c t w a w y ż s z e g o
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Wno cy z 3 na 4 lu te go Chiń czy -
cy po wi ta li no wy rok, któ ry

we dług ka len da rza księ ży co wo -
-sło necz ne go na le ży do zna ku Kró -
li ka. Pięt na ście dni póź niej, 18 lu -
te go, na Uni wer sy te cie Gdań skim
roz po czę ły się uro czy ste ob cho dy
Chiń skie go No we go Ro ku, zor ga ni -
zo wa ne przez Cen trum Stu diów
Azji Wschod niej przy współ udzia le
Ko ła Na uko we go Han dlu Za gra nicz -
ne go „Ha Zet”. Otwie ra jąc uro czy -
stość, Rek tor UG, prof.� Ber�nard
Lam�mek, pod kre ślił zna cze nie pol -
sko -chiń skiej współ pra cy oraz wy -
ra ził za do wo le nie z kon tak tów
przed sta wi cie li władz chiń skich 
z gdań ską uczel nią. – Na szym stu -
den tom z Chin ży czę po wo dze nia 
w zdo by wa niu wie dzy o pol skiej
kul tu rze i hi sto rii oraz suk ce sów 
w no wym ro ku – mó wił rek tor. Gość
ho no ro wy ob cho dów, kon sul ge ne -
ral ny Chiń skiej Re pu bli ki Lu do wej,
Xiang�Zha�osheng, dzię ku jąc za za -
pro sze nie, ży czył wszyst kim, zgod -
nie z sym bo li ką Ro ku Kró li ka, 
po myśl nej współ pra cy.

Kró�lik�–�mło�dość,�ak�tyw�ność,
ener�gia

W Chi nach no wy rok roz po czy na się
w stycz niu al bo lu tym, jest to 
bo wiem da ta ru cho ma. Ka żdy rok
dzie li się na dwa na ście mie się cy po
29 lub 30 dni. Ka len darz skła da się

z sześć dzie się ciu cy kli, któ re są
kom bi na cją dwu na stu Ziem skich
Ga łę zi re pre zen to wa nych przez
dwa na ście zwie rząt i pięć Nie biań -
skich Pni przed sta wia nych w po sta -
ci ży wio łów. Z ko lei na je den dzień
przy pa da dwa na ście pór, ka żda rów -
nież przy po rząd ko wa na jed ne mu
zwie rzę ciu. Zwy cza jo wo zwa ne są
one go dzi na mi, jed nak w rze czy wi -
sto ści go dzi na trwa tu 120 mi nut. 

Skąd wzię ły się na zwy po szcze -
gól nych lat? Jak gło si le gen da, Bud -
da za pro sił pew ne go dnia do sie bie
wszyst kie ży we stwo rze nia. Na spo -
tka nie przy by ło jed nak je dy nie
dwa na ście zwie rząt. By ły to ko lej -
no: szczur, ba wół, ty grys, kró lik,
smok, wąż, koń, ko za, mał pa, ko gut,
pies oraz świ nia. Aby im po dzię ko -
wać, Bud da ofia ro wał ka żde mu rok
w cy klu ka len da rzo wym. W ten
spo sób ce chy cha rak te ry stycz ne
zwie rzę cia okre śla ją, ja ki bę dzie
przy pi sa ny do nie go rok. Kró lik
sym bo li zu je mło dość, ruch i ak tyw -
ność, co za po wia da ener gicz ny
czas, pe łen no wych po my słów mło -
dych lu dzi. To wła śnie oni bę dą do -
ma gać się zmian i re form w po li ty -
ce oraz ży ciu spo łecz nym. Po nad to
kró lik w chiń skiej astro lo gii ozna -
cza Kwiat Brzo skwi ni, zwa ny też
Kwia tem Ro man su. Sprzy ja on mi -
ło ści, ale ta kże – skan da lom. Ko lej -
ny mi sym bo la mi Ro ku Kró li ka są

me tal i drze wo, stąd czę sto jest on
okre śla ny ja ko rok „Zło te go Kró li -
ka”, czy li po myśl ny wszel kim in te -
re som. 

Rok Kró li ka po trwa do 22 stycz -
nia 2012 ro ku i we dług chiń skiej
tra dy cji bę dzie to 4709 rok.

No�wy�Rok�vel�Świę�to�Wio�sny

No wy Rok to w Chi nach jed no z naj -
po pu lar niej szych świąt. Jest ono
nie zwy kle ro dzin ne i peł ne ra do ści.
Po po wo ła niu Chiń skiej Re pu bli ki
Lu do wej wła dze nie mia ły od wa gi
prze kre ślić tej tra dy cji, dla te go
prze mia no wa ły je dy nie świę to 
No we go Ro ku na Świę to Wio sny. 

– W tym cza sie od by wa się
co rocz na naj więk sza fa la wy jaz dów,
bo wiem ka żdy chce świę to wać 
ze swo imi bli ski mi – przy bli ża ła
chiń skie oby cza je pod czas in au gu -
ra cji ob cho dów Chiń skie go No we go
Ro ku na UG si no log Ka�mi�la�Kreft�-
No�wac�ka. Po dob nie jak w Pol sce
przed Bo żym Na ro dze niem, tak 
w Chi nach przed No wym Ro kiem
trwa ją wiel kie przy go to wa nia i po -
rząd ki. Chiń czy cy wie rzą, że dzię ki
te mu po zbę dą się nie szczęść i ne -
ga tyw nej ener gii. Z tej oka zji ka żdy
czło nek ro dzi ny otrzy mu je no we
ubra nie oraz bu ty. Jest to rów nież
do bry czas na zmia nę wi ze run ku,
gdyż No wy Rok sym bo li zu je świe ży
po czą tek. 

Świę to wa nie trwa pięt na ście
dni. – Pod czas ob cho dów do mi nu ją
ko lo ry czer wo ny i zło ty ozna cza ją ce
szczę ście. Naj wa żniej szym dniem
jest wi gi lia No we go Ro ku, w cza sie
któ rej od by wa się uro czy sta ko la cja.
Głów ne po tra wy to ry by i pie ro żki
„jia ozi”. W cza sie ko la cji Chiń czy -
cy ob da ro wu ją się czer wo ny mi 
ko per ta mi za wie ra ją cy mi pie nią dze
– mó wi ła Ka mi la Kreft -No wac ka.

2011 Rokiem Królika 
W lutym br. Centrum Studiów Azji Wschodniej przy współudziale Koła
Naukowego Handlu Zagranicznego „HaZet” po raz kolejny
zorganizowało obchody Chińskiego Nowego Roku. Impreza odbyła
się na Wydziale Zarządzania.

FO
T.

 M
A

G
D

A
LE

N
A

 M
A

R
C

IN
KO

W
S

K
A

FO
T.

 M
A

G
D

A
LE

N
A

 M
A

R
C

IN
KO

W
S

K
A



Dru gie go dnia ro dzi ny mo dlą się do
swo ich przod ków.

Ob cho dy Chiń skie go No we go
Ro ku koń czy Świę to La tar ni, w cza -
sie któ re go ro dzi ny wy cho dzą na
uli ce z lam pio na mi. Te go dnia 
ob cho dzi się ta kże chiń skie Wa len -
tyn ki, pod czas któ rych nie za mę żne
ko bie ty wrzu ca ją do pły ną cej wo dy
(je zio ro, rze ka) man da ryn ki w na -
dziei zna le zie nia swo jej dru giej 
po łów ki.

Na�złe�du�chy�–�fa�jer�wer�ki

Zor ga ni zo wa ne na Wy dzia le Za rzą -
dza nia ob cho dy Ro ku Kró li ka ob fi -
to wa ły w wie le atrak cji. Jed ną 
z nich był pro gram ar ty stycz ny
przy go to wa ny przez chiń skich ża -
ków stu diu ją cych na UG ję zyk pol -
ski. Oprócz pie śni w ję zy ku chiń -
skim wy ko na li oni ta kże utwór 
po pol sku z re per tu aru ze spo łu
„Nie bie sko-Czar ni”, a za ty tu ło wa ny
Nie dzie la bę dzie dla nas. Tra dy cyj -
nie od był się też pro wa dzo ny przez
dr.� Mar�ce�le�go� Bur�del�skie�go qu iz
wie dzy o Chi nach. Je go zwy cięz cą
zo stał Do�mi�nik�Azie�wicz, stu dent
Wy dzia łu Eko no micz ne go. Z ko lei 
o mło dzień czych la tach w Har bi nie
opo wia dał Edward�Kaj�dań�ski, in ży -
nier, dy plo ma ta, dzien ni karz i pi -
sarz, au tor wspo mnień opu bli ko wa -
nych w ksią żce Chi ny w oczach
Po la ków, któ ra zo sta ła wy da na
przez Uni wer sy tet Gdań ski z oka zji
60-le cia na wią za nia sto sun ków dy -
plo ma tycz nych mię dzy Pol ską 
a Chiń ską Re pu bli ką Lu do wą. Na
za koń cze nie ob cho dów Chiń skie go
No we go Ro ku na UG od był się po -
kaz fa jer wer ków ma ją cy od stra szać
złe du chy. 
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TAR GI AKA De MIA KA żDe GO RO KU PRZy -
CIą GA Ją KIL KA NA śCIe Ty SIę Cy UCZeST NI -
KóW. NIe INA CZeJ By łO I TyM RA ZeM.

Pierw szy dzień wio sny. O go dzi nie
9.00 przed na mio tem usta wio nym

po mię dzy Bi blio te ką Głów ną UG 
a Wy dzia łem Ma te ma ty ki, Fi zy ki i In -
for ma ty ki po wo li gro ma dzi się mło -
dzież z ca łe go wo je wódz twa po mor skie -
go. To przede wszyst kim li ce ali ści ca ły mi
kla sa mi zje cha li się, że by uczest ni czyć 
w 17. Tar gach Aka de mia, naj więk szej na
Po mo rzu im pre zie zwią za nej ze szkol -
nic twem wy ższym, któ rej or ga ni za to rem
jest Uni wer sy tet Gdań ski.

Ma tu rzy stów cze ka już nie dłu go
trud ny wy bór uczel ni i kie run ku stu -
diów. Część z nich do brze wie, co ich in -
te re su je. In ni przy szli po po ra dę 
i... na tchnie nie. Przed na mio tem usta -
wia się spo ra ko lej ka. Tłum wciąż ro -
śnie. Na wej ście do środ ka trze ba chwi -
lę po cze kać, ale to wy da je się ni ko mu
nie prze szka dzać. Więk szość z przy by -
łych po wa żnie pod cho dzi do de cy zji 
o wy bo rze stu diów. Ma tu rzy ści wie dzą,
że bę dzie to ich start w przy szłe ży cie, że
zwy czaj nie „nie war to na wa lić”. 

Oso by, któ re na tar gach po ja wi ły się ze
zwy kłej cie ka wo ści, rów nież mo gą zna -
leźć tu coś dla sie bie. Jest prze cież z cze -
go wy bie rać... Swo je ofer ty pre zen tu je
po nad 70 wy staw ców – głów nie uczel nie
wy ższe, szko ły po li ce al ne z kra ju i za gra -
ni cy. Ku szą ko lo ro wy mi bro szu ra mi, po -
ka za mi i eks pe ry men ta mi, a ich przed -
sta wi cie le roz wie wa ją wąt pli wo ści 
i udzie la ją od po wie dzi na wszyst kie nur -
tu ją ce mło dzież py ta nia. Swo je sto iska
ma ją tu wszyst kie wy dzia ły na sze go uni -
wer sy te tu, za chę ca jąc do za po zna nia się
z bo ga tą ofer tą uczel ni. 

Ten, ko go przy tło czył ogrom in for -
ma cji, mo że od prę żyć się pod czas czę -
ści ar ty stycz nej. Na sce nie we wnątrz 

na mio tu wy stę pu ją gru py twór cze Aka -
de mic kie go Cen trum Kul tu ry UG „Al ter -
na tor”. Mo żna też zwie dzić Bi blio te kę
Głów ną – naj więk sze cen trum in for ma -
cji na uko wej na Po mo rzu. Spo ro dzie je
się ta kże na po bli skich wy dzia łach. Li ce -
ali ści mo gą tam zwie dzać no wo cze sne
pra cow nie i la bo ra to ria al bo uczest ni -
czyć w spe cjal nie dla nich przy go to wa -
nych wy kła dach. Dla wie lu to pierw szy
kon takt ze stu denc ką rze czy wi sto ścią.
Ofer ta jest bar dzo zró żni co wa na. Na li -
ście wy kła dów zna la zły się m.in. te 
do ty czą ce ży cia i osią gnięć Ja na He we -
liu sza, kul tu ry ame ry kań skiej czy cho -
cia żby za chę ca ją cy ty tu łem wy kład pt.
Bo�lek� i� Lo�lek� ja�ko� przed�się�bior�cy�
w�Unii�Eu�ro�pej�skiej.

Wa żną czę ścią tar gów są od by wa ją ce
się na wy dzia łach prób ne ma tu ry. Wszy -
scy, któ rzy wcze śniej za re je stro wa li się
na stro nie in ter ne to wej uczel ni, mo gą
spraw dzić swo ją wie dzę z ma te ma ty ki,
bio lo gii, che mii, WOS -u, hi sto rii i ję zy -
ka an giel skie go. Dy żu ry peł nią rów nież
eks per ci z Okrę go wej Ko mi sji eg za mi -
na cyj nej, któ rzy przy bli ża ją za in te re so -
wa nym prze bieg eg za mi nu i zmia ny
praw ne do ty czą ce ma tu ry w ro ku 2012.
Chęt nych do sko rzy sta nia z ich po rad
jest na praw dę wie lu.

* * *
Tar gi Aka de mia trwa ły trzy dni. Przez
ca ły ten czas na te re nie na szej uczel ni
mo żna by ło ob ser wo wać mło dych lu dzi
z ko lo ro wy mi re kla mów ka mi, któ re by -
ły wy peł nio ne ulot ka mi i bro szu ra mi ró -
żnych uczel ni. Praw dzi wa pra ca za cznie
się dla nich do pie ro w do mu. Pew nie
wie lu z nich za sią dzie z ro dzi na mi, by
wspól nie snuć pla ny do ty czą ce stu diów.
Bę dą roz wa żać ró żne opcje i być mo że
z nie któ ry mi za rok, dwa spo tka my się
już ja ko z człon ka mi spo łecz no ści aka -
de mic kiej na szej Al ma Ma ter.

Targi akademia 2011 

magdalena marcinkowska

monika lewandowska
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Na�uko�wo�zaj�mu�jesz�się�ba�da�-

niem�pe�da�go�gicz�nych�aspek�tów�

za�dłu�że�nia�in�dy�wi�du�al�ne�go.

Skąd�wziął�się�ten�po�mysł?

In spi ra cją do za ję cia się tą te ma ty -
ką by ła sy tu acja eko no micz na Pol -
ski w cza sie kry zy su fi nan so we go.
Wów czas na jaw wy szły wszel kie
za dłu że nia in dy wi du al ne w spo łe -
czeń stwie. Sam po sia da łem kie dyś
kre dyt stu denc ki. Za czą łem się za -
sta na wiać, dla cze go lu dzie tak nie -
chęt nie roz ma wia ją o swo im za dłu -
że niu, o tym, w ja ki spo sób ono
wzra sta ło oraz jak za mie rza ją so bie
z nim po ra dzić. Sam po mysł na po -
wa żne za ję cie się te ma tem skry sta -
li zo wał się, gdy po ja wi ły się gran ty
na ba da nia w ra mach Fun du szu
Sty pen dial ne go i Szko le nio we go.
Dzię ki nim mo głem wy je chać na Is -
lan dię, gdzie kry zys był bar dzo do -
tkli wy i miał po tę żne skut ki fi nan -
so we oraz spo łecz ne. Na miej scu
oka za ło się, że kry zys fi nan so wy po -
wo du je, iż pro blem za dłu że nia
prze sta je być tyl ko kwe stią in dy wi -
du al ną, a za czy na być spra wą spo -
łecz ną. Lu dzie sta li się bar dziej
otwar ci i chęt niej opo wia da li o swo -
ich do świad cze niach.

Ja�kie�re�zul�ta�ty�uda�ło�Ci�się�

uzy�skać?

Jed nym z naj bar dziej spek ta ku lar -
nych wy ni ków ba dań oka za ło się
być usta le nie wy stę po wa nia tzw.
za dłu że nia prze ka zy wa ne go dro gą
płcio wą. Do ty czy ło to głów nie ma -
łżeństw mie sza nych, w któ rych ko -
bie ta – mi grant ka wy szła za mąż za
mę żczy znę o wy so kim sta tu sie spo -
łecz nym. Po dwóch la tach, przy
oka zji roz wo du, oka za ło się, że ro -
dzi na jest za dłu żo na i te raz dłu gi
mę ża w po ło wie prze cho dzą na żo -

nę. In nym przy kła dem ta kie go za -
dłu że nia jest za ła ma nie się re la cji 
w ro dzi nie. Ma łżon ko wie za zwy czaj
zaciągają wspól ne kre dy ty, ale zda -
rza się, że jed no z nich we źmie na 
bo ku ma ły kre dy cik. W sy tu acji kry -
zy so wej wszyst kie te za dłu że nia
wy cho dzą na jaw, do cho dzi do za -
chwia nia re la cji w ma łżeń stwie,
utra ty za ufa nia oraz uświa do mie nia
so bie wy klu cze nia z pro ce su de cy -
zyj ne go jed ne go z part ne rów. 

Jak�lu�dzie�ra�dzą�so�bie�

z�wy�cho�dze�niem�z�dłu�gów?

W spo łe czeń stwie ist nie je coś, co
na zy wam me cha ni zmem po tę pie -
nia. Ozna cza to, że in ni lu dzie bę dą
cię oce niać przez pry zmat po sia da -
nia i spła ty za dłu że nia. Ta ka sy tu -
acja po wo du je, iż więk szość za dłu -
żo nych sa ma sie bie po strze ga
ne ga tyw nie i wi dzi je dy nie swój
pro blem. Kie dyś dłu gi by ły pod sta -
wą bu do wa nia re la cji mię dzy ludź -
mi na za sa dzie „ja ci po ży czę szklan -
kę cu kru, ale jak bę dę po trze bo wać,
to dasz mi dwa jaj ka”. Obec nie ta
re la cja jest prze nie sio na na po ziom
oby wa te le – in sty tu cje fi nan so we
lub pań stwo. Lu dzie ra dzą so bie na
wszel kie spo so by, by po zbyć się za -
dłu że nia. Zau wa ży łem w tym wzglę -
dzie dwie stra te gie. Pierw sza do ty -
czy skraj ne go oszczę dza nia, któ re
po le ga na tym, że od da je my wszyst -
ko do ban ku i ży je my z te go, co nam
zo sta ło, go spo da ru jąc tym nie zwy -
kle re stryk cyj nie. Dru ga to skraj ne
za ra bia nie, czy li po dej mo wa nie 
za trud nie nia na kil ka zmian, aby 
w mo żli wie naj krót szym cza sie spła -
cić za dłu że nie. Oba te roz wią za nia
ma ją oczy wi ście swo je mi nu sy. 
W wy pad ku skraj ne go oszczę dza nia
bar dzo szyb ko mo żna do pro wa dzić
go spo dar stwo do mo we do bie dy, 

z ko lei pra ca za rob ko wa 24 go dzi ny
na do bę po wo du je brak kon tak tu 
z ro dzi ną oraz alie na cję spo łecz ną.

Czy�war�to�brać�kre�dy�ty�

stu�denc�kie?

Nie, je śli chce się za cho wać wol -
ność i au to no mię. Jed nak z eko no -
micz ne go punk tu wi dze nia kre dy ty
te na ogół się opła ca ją. Oczy wi ście
od ma łe go ro dzi ce po wta rza ją nam,
że kre dy tów i dłu gów nie na le ży za -
cią gać. Z te go po wo du więk szość
stu den tów po dej mu je pra cę, aby 
na swo je stu dia za ro bić, za miast się
na praw dę uczyć. Część z nich 
w koń cu de cy du je się na kre dyt stu -
denc ki. W Pol sce, jak w więk szo ści
kra jów za chod nich, kre dy ty są sub -
sy dio wa ne przez pań stwo. Stu den -
ci w na szym pań stwie są trak to wa -
ni ja ko oso by nie sa mo dziel ne,
któ rym mu szą po ma gać ro dzi ce.
Kre dy ty nie są wy so kie, więc nie -
trud no jest je spła cić. Od wrot nie
jest np. w USA, gdzie kre dy ty są
znacz nie wy ższe, a stu den ci są
trak to wa ni ja ko sa mo dziel ne go spo -
dar stwa do mo we. Mu szą mieć re al -
ne środ ki na utrzy ma nie, w związ -
ku z czym spła ty kre dy tów w ra tach
ma ją roz ło żo ne do eme ry tu ry. Z pe -
da go gicz ne go punk tu wi dze nia kre -
dy ty stu denc kie ma ją dzia ła nie wy -
cho waw cze. Dzię ki nim mło dy
czło wiek po pierw sze uczy się po -
ru sza nia w ban ko wej rze czy wi sto -
ści, po dru gie wy ra bia so bie hi sto -
rię kre dy to wą, któ ra za pro cen tu je
mu w przy szło ści do god nym kre dy -
tem np. na dom. Sta nie się po rząd -
nie za dłu żo nym oby wa te lem.

r o z m o w a z d o k t o r a n t e m p e d a g o g i k i ,  
m g r .  p i o t r e m k o w z a n e m

Dług przenoszony 
drogą płciową i nie tylko
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Oprócz�pra�cy�na�uko�wej�współ�-

two�rzysz�dok�to�ranc�kie�ko�ło�

na�uko�we�„Na�Sty�ku”.�Cze�go

do�ty�czy�wa�sza�dzia�łal�ność?

„Na Sty ku” to so jusz lu dzi hi per-
ak tyw nych, zaj mu ją cych się na uką
oraz spra wa mi spo łecz ny mi. Obec -
nie pró bu je my opra co wać me to do -
lo gię tzw. mi li tant re se arch, czy li
ba dań bo jo wych po le ga ją cych na
pro jek to wa niu i pro wa dze niu ba dań
przez ak ty wi stów dla po trzeb ru -
chów spo łecz nych. Sta ra my się ta -
kże opra co wać me to dy ba dań tych
ru chów, prze rzu ca jąc teo rie so cjo -
lo gicz ne i an tro po lo gicz ne do pe da -
go gi ki, do da jąc wła sne do świad cze -
nia zdo by te pod czas na sze go
człon ko stwa w ta kim ru chu spo -
łecz nym. 

Je�steś�również�człon�kiem�Wy�-

dzia�ło�wej�Ra�dy�Dok�to�ran�tów.�

Czy�uzwiąz�ko�wie�nie�stu�den�tów

i�dok�to�ran�tów�wzmoc�ni�głos

tych�grup�na�uczel�niach?�

W kra jach Eu ro py Za chod niej i USA
związ ki stu den tów i dok to ran tów 
są nor mą, po nie waż tam sys tem
szkol nic twa wy ższe go jest ina czej
zbu do wa ny. Ce chą kra jów post ko -
mu ni stycz nych jest to, że my tych
związ ków nie ma my. Po sia da my za
to swo je re pre zen ta cje w po sta ci
rad, któ re są za ko rze nio ne w ad mi -
ni stra cji uczel ni, ale nie ma ją re al -
ne go wpły wu na spra wy stu denc kie
– są to ra czej or ga ny do rad cze.
Uzwiąz ko wie nie stu den tów i dok to -
ran tów spo wo du je, że na uczel -
niach po ja wią się np. skle pi ki,
ka wiar nie czy me dia pro wa dzo ne
rze czy wi ście przez stu den tów i dla
stu den tów, w zu peł nym ode rwa niu
od władz. Fi nan so wa nie tych przed -
się wzięć od by wa ło by się ze skła dek
związ ko wych, tak jak w kra jach 
za chod nich. Na dzień dzi siej szy 
w pol skich wa run kach dzia łal no ścią
tą za wia du je kanc lerz. Pol skie pra -
wo nie prze wi du je za kła da nia związ -
ków przez dok to ran tów, ale po zwa -
la im na człon ko stwo w związ kach
za wo do wych. Ta par ty cy pa cja wią -
że się oczy wi ście z fak tem świad -
cze nia pra cy, czy li dar mo we go od -
by wa nia prak tyk dy dak tycz nych.

Dzię�ku�ję�za�roz�mo�wę.

POdsumOwanie Vii edycji kOnkursu
liTerackiegO ug „PrOza Życia”

magdalena marcinkowska

Dnia 20 mar ca 2011 r. do bie gła koń -
ca VII edy cja Kon kur su Li te rac kie -

go Uni wer sy te tu Gdań skie go „Pro za ży -
cia”, or ga ni zo wa ne go przez Aka de mic kie
Cen trum Kul tu ry UG „Al ter na tor”. Ju ry
w skła dzie: prof.��Ewa�Gra�czyk, Mał�go�-
rza�ta�Rej�mer, dr�To�masz�Ma�li�szew�ski
i Da niel Od ija mia ło z cze go wy bie rać –
po ziom na de sła nych tek stów był na -
praw dę wy so ki. Choć de cy zja by ła trud -
na, to osta tecz nie spo śród 224 zgło szo -
nych do kon kur su opo wia dań wy bra no
12. Ich au to rzy otrzy ma li na gro dy i wy -
ró żnie nia. 

Te go rocz na Grand Prix Mar szał ka
Wo je wódz twa Po mor skie go przy pa dła w
udzia le 19-let niej za le d wie Mag�da�le�nie
Ko�sel, uczen ni cy III LO w Gdań sku, 
au tor ce tek stu Kró�le�stwo. Jak o zwy cię -
skim opo wia da niu po wie dzia ła Mał go -
rza ta Rej mer: – Je�go�naj�wa�żniej�sze�wa�lo�-
ry� to� spój�ność�w� spo�so�bie� ob�ra�zo�wa�nia�
i�fil�mo�wość.�Czy�ta�jąc,�ma�się�wra�że�nie,�
że�świa�ta,�któ�ry�jest�w�nim�opi�sa�ny,�do�-
zna�je�się�wszyst�ki�mi�zmy�sła�mi:�nie�tyl�ko
wi�dać,�jak�wy�glą�da,�ale�jest�tu�też�i�je�go
za�pach,�jest�świet�ne�ope�ro�wa�nie�świa�tłem.
To�świet�ny�za�pis�wra�żli�wo�ści�po�ko�le�nia
lat�90.,�na�ty�le�doj�rza�ły,�że�moc�no�zdzi�wi�-
li�śmy� się,� kie�dy� po� otwar�ciu� ko�pert�
z�da�ny�mi�au�tor�ki�oka�za�ło�się,�że�ma�tyl�-
ko�19�lat.

I na gro dę za tekst Kli�sza zdo był 
Ma�te�usz�Ko�łos, stu dent skan dy na wi sty -
ki i kul tu ro znaw stwa na Uni wer sy te cie
Gdań skim. Ko lej ne miej sca na kon kur -
so wym po dium za ję li: uro dzo na we Lwo -
wie Żan�na�Sło�niow�ska, au tor ka opo wia -
da nia Iwo�na, oraz gdy nia nin Ja�kub�No�ga,
któ ry na de słał tekst Nor�da. Na gro dę 

Spe cjal ną dla Stu den ta UG zdo by ła zaś
Alek�san�dra�An�dre�ar�czyk, au tor ka opo -
wia da nia Wie�czór�był�ci�chy.

Ju ry przy zna ło ta kże sie dem wy ró -
żnień. Otrzy ma li je: Mag�da�Chmie�lew�-
ska (za opo wia da nie Ska�za), Adam�
Ko�żu�chow�ski�(Pe�cho�wa�hi�sto�ria), Mał�-
go�rza�ta�Sta�ro�sta (Gdzie�jest�mój�mąż?),
Da�riusz�Ka�łan� (Nie�grzecz�ny� chło�piec),
Mar�cin�Rzym�ski (Uciecz�ka�z�dam�skiej
to�a�le�ty), Ewe�li�na�Ma�jew�ska�-Ho�wis (Tam,
gdzie�wro�ny�nie�do�la�tu�ją), Alek�san�der
Rad�czen�ko, An�to�ni�Rad�czen�ko (U�nas
to�jest�mo�żli�we).
Wszyst kie na gro dzo ne i wy ró żnio ne
przez ju ry tek sty tra dy cyj nie znaj dą się
w po kon kur so wej an to lo gii „Pro za ży -
cia” (tym ra zem nr 7), któ rej wy da nie
pla no wa ne jest na wio snę 2012 r.

łukasz jaroń
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Ma rzec w Aka de mic kim Cen -
trum Kul tu ry jest mie sią cem

szcze gól nie ob fi tu ją cym w wy da rze -
nia kul tu ral ne. Świę to Uni wer sy te tu
Gdań skie go, ob cho dzo ne rok rocz nie
z wiel ką pom pą, sta no wi do sko na łą
oka zję do po ka za nia osią gnięć grup
twór czych. Tra dy cją sta ły się już po -
łą czo ne ze świę to wa niem wie czor ne
kon cer ty Aka de mic kie go Chó ru Uni -
wer sy te tu Gdań skie go, cie szą ce się
nie zmien nie wiel kim za in te re so wa -
niem. Te go rocz ny ju bi le usz był jed -
nak szcze gól ny w dwój na sób, gdyż
oprócz ce le bra cji świę ta uni wer sy -
tec kie go sta no wił in au gu ra cję ob -
cho dów 40-le cia chó ru. Mo tyw prze -
wod ni kon cer tów sta no wi ły pod ró że
bli ższe i dal sze, któ re ze spół od był
od po cząt ku swe go ist nie nia. A tych
by ło nie ma ło.

Osią gnię cia mi, któ re ma za so bą
Aka de mic ki Chór UG, pro wa dzo ny
obec nie przez prof.�Mar�ci�na�Tom�cza�-
ka, mo żna by ob dzie lić pa rę in nych
ze spo łów. Nie mal od po cząt ku swo -
je go ist nie nia for ma cja wy ra sta ła na
jed ną z więk szych gwiazd pol skiej
chó ra li sty ki. Czte ry de ka dy śpie wa -
nia przy nio sły kon cer ty w nie mal 

ka żdym za kąt ku glo bu (oprócz Afry -
ki, An tark ty dy i Au stra lii), deszcz
na gród i nie za po mnia ne wy ko na nia
utwo rów wszyst kich okre sów mu -
zycz nych. Wśród swo ich tro fe ów ze -
spół ma m.in. dwa Zło te Dy plo my
Mię dzy na ro do we go Kon kur su Chó -
rów we wło skim Ri va del Gar da z
1996 i 2001 r., I Na gro dę i Na gro dę
Spe cjal ną Mia sta Wied nia na Mię -
dzy na ro do wym Fe sti wa lu Mu zy ki
Chó ral nej im. F. Schu ber ta w Wied -
niu z 2000 r., dwa Zło te Me da le w
ka te go riach mu si ca sa cra i mie sza -
ne ze spo ły ka me ral ne oraz Srebr ny
Me dal w ka te go rii folk lor na II Olim -
pia dzie Chó ral nej w Bu san (Ko rea
Pd., 2002), I miej sce na Mię dzy na -
ro do wym Fe sti wa lu Chó ral nym na
Mal cie (2003), Zło tą Na gro dę, Na -
gro dę Spe cjal ną oraz In dy wi du al ną
Na gro dę dla Dy ry gen ta na XV Mię -
dzy na ro do wym Fe sti wa lu Pie śni Ad -
wen to wej i Bo żo na ro dze nio wej w
Pra dze (2005), dwa Srebr ne Me da le
na IV Olim pia dzie Chó ral nej w Xia -
men (Chi ny, 2006), Zło tą Na gro dę w
ka te go riach chó ry mie sza ne i folk lor,
Na gro dę za Dra ma tur gię Wy ko na nia
oraz Grand Prix XX Mię dzy na ro do -

we go Fe sti wa lu Chó rów Aka de mic -
kich w Par du bi cach (Cze chy, 2008),
I Na gro dę i Na gro dę Spe cjal ną za
naj lep sze wy ko na nie utwo ru obo -
wiąz ko we go na Mię dzy na ro do wym
Kon kur sie Chó ral nym w Wil nie (Li -
twa 2010). A to tyl ko ostat nie osią -
gnię cia chó rzy stów...

Po za fe sti wa la mi chór wy stę po -
wał na es tra dach u bo ku ta kich sław,
jak Je an Mi chel Jar re, Enio Mor ri co -
ne czy Le szek Mo żdżer, któ ry spe -
cjal nie dla chó ru na pi sał jaz zo wą
Mis sę Gra tio to rię na ju bi le usz 35-le -
cia. Ze spół wie lo krot nie wcho dził do
stu dia, aby na gry wać swój bo ga ty
re per tu ar, ak tyw nie współ pra cu je
też z Fil har mo nią Bał tyc ką. Więk -
szość chó rzy stów to dziś oso by
ośpie wa ne, któ re dzię ki pa ro let niej
ak tyw no ści są z pew no ścią kimś
wię cej niż tyl ko ama to ra mi. Nie któ -
rzy z nich swo je pa sje kon ty nu ują ja -
ko za wo dow cy, de cy du jąc się na stu -
dia w aka de miach mu zycz nych.

Sza cow ny ju bi lat przy go to wu je
obec nie ga lę wień czą cą ob cho dy ju -
bi le uszu. Pla no wa na jest ona na
przy szły rok.

40 lat minęło 
(chórowi)
W marcu br. wraz z obchodami Święta Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęły się obchody 40-lecia Akademickiego
Chóru UG. Szacowny jubilat wcale się jednak nie zestarzał, o czym świadczą licznie zdobywane nagrody.
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mateusz kołos, piotr schroeder
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Ja�ka�jest�ró�żni�ca�mię�dzy�
wu�shu�a�kung�-fu?

Sło wo wu shu ozna cza w ję zy ku
chiń skim sztu kę wal ki, na to miast
kung -fu – cię żką, dłu go trwa łą
pra cę nie mal w ka żdej dzie dzi nie 
ży cia. Przez wie le lat na Za cho -
dzie myl nie okre śla no wu shu ja ko
kung -fu, przez co ter min ten jest
dziś ma ło po pu lar ny. Ist nie ją dwa
nur ty wu shu: tra dy cyj ny oraz
spor to wy. Pierw szy z nich to roz -
wi ja na przez wie ki sztu ka wal ki,
w któ rej me to dy tre nin go we obej -
mu ją me to dy har to wa nia cia ła,
tre ning men tal ny, chi kung – od -
de cho we ćwi cze nia zdro wot ne
oraz tai chi – któ re rów nież jest
sztu ką wal ki. Dru gi nurt – wu shu
spor to we – to nie zwy kle wi do wi -
sko wa dys cy pli na spor to wa, któ -
ra, za spra wą trwa ją cych od pa ru
lat sta rań, być mo że już wkrót ce
znaj dzie się w ka no nie dys cy plin
olim pij skich. Wal ki opar te są tu
na re gu łach san shou (wal ki na
plat for mie) w for mu le full con tact
i se mi con tact. W uprosz cze niu
mo żna po wie dzieć, że jest to po -
łą cze nie kick bo xin gu z ele men ta -
mi za pa śni czy mi. Ko lej na kon ku -
ren cja wu shu spor to we go – tao lu
– to for my spor to we po le ga ją ce
na pre zen ta cji dy na micz nych
ukła dów kop nięć i ude rzeń za wie -
ra ją cych ele men ty akro ba ty ki.

Czy�li�coś�na�kształt�ka�drów�
z�fil�mu�Przy�cza�jo�ny�ty�grys,
ukry�ty�smok?

Bar dzo po dob nie, tyl ko bez efek -
tów spe cjal nych wspo ma ga ją cych
cio sy ak to rów. 

Któ�ry�z�wy�mie�nio�nych�ro�dza�-
jów�wu�shu�re�pre�zen�tu�jesz?

Od 20 lat tre nu ję wu shu tra dy cyj -
ne. Od 10 lat je stem in struk to rem
i tre nu ję dzie ci oraz mło dzież.
Oczy wi ście mo je za mi ło wa nie do
te go spor tu wzię ło się z mło dzień -
czej fa scy na cji fil ma mi, w któ rych
gra li Bru ce Lee i Jac kie Chan. 
W trak cie swo jej ka rie ry spor to -
wej mia łem ta kże oka zję być
uczniem w Cen trum Tre nin go -
wym Klasz to ru Sha olin. To by ło
wy jąt ko we do świad cze nie. Sha -
olin to ma ła wio ska, wo kół któ rej
znaj du je się kil ka szkół wu shu. 
W Chi nach ta sztu ka wal ki to nie
tyl ko sport, ale ta kże ele ment ży -
cia. Dzie ci uczą się wal czyć od
naj młod szych lat, póź niej, już do -
ro śli, znaj du ją za trud nie nie w po -
li cji, słu żbach po rząd ko wych czy
woj sku. Sta łym ele men tem tre -
nin gu jest su ro wa dys cy pli na,
któ ra ma kształ to wać cha rak ter. 

Oprócz�suk�ce�sów�spor�to�wych,
roz�wi�jasz�się�też�na�uko�wo,�
je�steś�dok�to�ran�tem�na�Wy�-
dzia�le�Che�mii.�Cze�go�do�ty�czy
two�ja�pra�ca�ba�daw�cza?

Mo ja pra ca na uko wa obej mu je
wy ko rzy sta nie ma gne tycz ne go
re zo nan su ją dro we go do usta la nia
struk tur prze strzen nych związ -
ków che micz nych (pep ty dów). Za -
sa da dzia ła nia tej tech ni ki jest
bar dzo po dob na do tech ni ki sto -
so wa nej w me dy cy nie. In for ma -
cje, któ re uzy sku ję po wy ko na niu
i zin ter pre to wa niu tak zwa nych
widm NMR, po da ję ja ko da ne wej -
ścio we do ob li czeń kom pu te ro -
wych. W efek cie po wsta je trój wy -
mia ro wy ob raz związ ku. Ba da nia
ma ją na ce lu po zna nie struk tu ry
prze strzen nej sub stan cji oraz ich
me cha ni zmów dzia ła nia. Dzię ki
te mu ła twiej bę dzie mo żna pro -

jek to wać no we sub stan cje otrzy -
my wa ne w la bo ra to rium. Jed nym
z cie kaw szych obiek tów mo ich
ba dań jest pep tyd, któ re go za bu -
rzo ne wy dzie la nie jest zwią za ne 
z cu krzy cą II ty pu. Po zna nie je go
struk tu ry być mo że uła twi zwal -
cza nie tej cho ro by.

Ja�kie� by�ły� naj�więk�sze� suk�ce-
sy� pol�skiej� re�pre�zen�ta�cji� na
te�go�rocz�nych� mi�strzo�stwach
świa�ta�w�Shiy�an?

Na mi strzo stwa wy je cha ło 15 za -
wod ni ków. Łącz nie zdo by li śmy 
23 me da le (4 zło te, 8 srebr nych 
i 11 brą zo wych). Jest to naj więk -
szy do tych cza so wy mię dzy na ro -
do wy suk ces re pre zen ta cji Pol ski. 
Ja przy wio złem brą zo wy me dal 
i je stem z nie go bar dzo dum ny,
zwa żyw szy na fakt, że był to
ostat ni wy stęp w mo jej spor to wej
ka rie rze. 

Dzię�ku�ję�za�roz�mo�wę.

rozmowa z krzysztofem brzozowskim, brązowym medalistą mistrzostw świata w wushu

sUKces 
Wieńczący KaRieRę

magdalena marcinkowska
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Ja ko pierw si do wal ki o me da le ru -
szy li za wod ni cy sek cji fut sa lu. Po
wy gra nych eli mi na c,jach wo je -
wódz kich i stre fo wych w Po zna niu
uda li się na tur niej fi na ło wy do Lu -
bli na. Tam w ry wa li za cji naj lep -
szych aka de mic kich ze spo łów fut -
sa lu pod opiecz ni tre ne raMa�riu�sza
Kin�dy�zdo by li zło ty me dal w kla -
sy fi ka cji uni wer sy te tów i by li 
o krok od me da lu w kla sy fi ka cji
ge ne ral nej (IV miej sce).

Skład�sek�cji�fut�sa�lu�–�zło�ty�me�dal:
Mar cin Wol ski, Pa weł Frisz ke mut,
łu kasz Gra bow ski, łu kasz Ol szew ski,
Mi chał Ol szew ski, Mi chał Orzoł,
Woj ciech Pa wic ki, Ja kub Pie trzak,
To masz Po źniak, Piotr So wiń ski, Ja -
kub Szu to wicz, Mar cin Szy mań ski 
Tre�ner:�Ma riusz Kin da

Pierw sze dni mar ca to tra dy cyj nie
za wo dy w Za ko pa nem. Jed nak od
ubie gło rocz nej edy cji AMP roz -
gry wa ne wspól nie dys cy pli ny nar -
ciar stwo i snow bo ard to osob ne
im pre zy. Ja ko pierw si na sto ku 
Ha ren da za pre zen to wa li się nar -
cia rze. Już w po przed nich la tach
sek cja tre ne ra Hen�ry�ka�Wy�cisz�-
kie�wi�cza� po ka zy wa ła, iż mi mo
bra ku od po wied nich wa run ków
do tre no wa nia tej dys cy pli ny na
Po mo rzu po tra fi do brze przy go to -
wać się do AMP -ów. W tym ro ku
w Za ko pa nem le piej za pre zen to -
wa ły się pa nie, któ re za ję ły III
miej sce wśród uni wer sy te tów, ale
V miej sce mę żczyzn to rów nież
ogrom ny suk ces AZS Uni wer sy tet
Gdań ski. Nar cia rzom suk ce sów
po zaz dro ści li „de ska rze” tre ne ra
Woj�cie�cha�Olesz�kie�wi�cza. Sek cja
ko biet snow bo ar du po wtó rzy ła
suk ces ko le ża nek z nar ciar stwa,
zdo by wa jąc brą zo wy me dal w ka -
te go rii uni wer sy te tów. Pa no wie
za ję li bar dzo do bre, acz kol wiek
bar dzo nie lu bia ne przez spor tow -
ców, IV miej sce.

Skład�sek�cji�nar�ciar�skiej�ko�biet�–
brą�zo�wy�me�dal:�Ka ta rzy na Ba bic ka,
Ol ga Ba bic ka, Mo ni ka Do bi ja -
-Dziub czyń ska, Ka ro li na Osmań -
ska, Alek san dra Pi li piec, Alek san dra
Za pol ska 
Tre�ner:�dr Hen ryk Wy cisz kie wicz

Skład�sek�cji�snow�bo�ar�du�ko�biet�–
brą�zo�wy�me�dal:�Aga ta Do brzyń ska,
An na Fel berg, edy ta Fi lip czak, Mar -
le na Racz kow ska, Aga ta Stamm,
Mo ni ka żyt ko 
Tre�ner:�mgr Woj ciech Olesz kie wicz

Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol -
ski 2010/2011 roz krę ci ły się

na do bre. Stu dent ki i stu den ci
wal czą o na gro dy in dy wi du al ne,
a ta kże o lau ry dla swo ich klu bów
AZS i uczel ni. W ubie głej edy cji
Uni wer sy tet Gdań ski dzię ki do -
brym wy stę pom po szcze gól nych

sek cji zna lazł się na po dium w kla -
sy fi ka cji ge ne ral nej uni wer syte -
tów (III Miej sce) oraz w pierw szej
dzie siąt ce wszyst kich uczel ni 
w Pol sce (VIII miej sce). W bie żą -
cej edy cji za wod nicz ki i za wod ni -
cy na sze go AZS ro bią wszyst ko,
aby na dal być w czo łów ce. 

W czasie kolejnej edycji Akademickich Mistrzostw Polski zawodniczki 
i zawodnicy AZS Uniwersytet Gdański udowadniają, że nie bez powodu ich
klub znajduje się w ścisłej krajowej czołówce. 

fUt sal na po czą teK Ro KU

począteK MaRca na stoKU

Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski
we Wspi nacz ce Spor to wej przy -
nio sły AZS Uni wer sy tet Gdań ski
ko lej ny suk ces. Mi mo nie naj lep -
sze go po cząt ku wy jaz du – opóź -
nie nie au to ka ru i za mie sza nie przy
we ry fi ka cji – osta tecz nie wy pra wa
do Ka to wic oka za ła się bar dzo
owoc na. Am bit ni za wod ni cy sek -
cji tre ne ra Cze�sła�wa�Ja�kub�czy�ka
po ka za li cha rak ter, zdo by wa jąc

zło to wśród uni wer sy te tów (III
miej sce w kla sy fi ka cji ge ne ral nej).
Re pre zen ta cja ko biet upla so wa ła
się na VII miej scu w kla sy fi ka cji
uni wer sy te tów. Jest to naj więk szy
suk ces sek cji wspi nacz ki AZS Uni -
wer sy tet Gdań ski od po cząt ku jej
po wsta nia!

Skład�sek�cji�wspi�nacz�ki�–�zło�ty�me�-
dal:� Prze my sław Czu baj, An drzej
Ka czor, Mi chał Ka zi mier ski, Krzysz -
tof Kusz, Mi chał Lip ka, Ma rek Ma -
tys, Jan Pa la sik, To masz Pę dra kow -
ski, Ja kub Szu mi ło, Pa tryk Zie liń ski
Tre�ner:�mgr Cze sław Ja kub czyk

złoto na ściance
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piotr walczak

Medale na stoku, ściance i parkiecie...
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